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  :المقدمة
، نحمده حمدا يزيـد علـى حمـد الحامـدين    ، الحمد هللا الذي بفضله تتم الصالحات
. إله إال اهللا وحده ال شريك لــه  وأشهد أن ال. ونشكره شكرا يزيد على شكر الشاكرين

ومـن الـذي   : أين جيراني؟ فتقول المالئكة: نادى اهللا وقال، إذا وقف العباد يوم القيامة
جيرانـي هـم عمـار    ): (ينبغي أن يجاورك يا رب وأنت رب العالمين؟ فيقـول اهللا  

) (هللا وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمـد رسـول ا  . المساجد وقراء القرآن الكريم
  ).(صدق رسول اهللا " خيركم من تعلم القرآن وعلمه"القائل 
  

  ...أما بعد 
  

إِنَّ الَّذين :(  (ويقـول  ، فإن من أجل األعمال وأفضلها هو قراءة القرآن الكريم
ـ  النِيعاً ورس ماهقْنزا رمفَقُوا مأَنالةَ ووا الصأَقَامو اللَّه ابتلُونَ كتـونَ  يجرةً ي
 كُورش غَفُور هإِن هلفَض نم مهزِيديو مهورأُج مهفِّيويل وربت ةً لَنارجت ،  ويقـول

إذن فال بد على كل مسـلم ومسـلمة   ". أفضل عبادة أمتي قراءة القرآن): "(الرسول 
إن اهللا يحـب أن يقـرأ   ": يقـول ) (تعلُّم كيف يقرأ القرآن الكريم؛ ألن حبيبك محمد 

  ".القرآن كما أنزل
  

). (والقرآن أخي القارئ العزيز نزل من السماء مرتالً على قلب الحبيب محمـد  
وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى وال تعـاونوا    ومن منطلق اآلية الكريمة، وعلى هذا

 انودالْعثْمِ ولَى الْأع ، فقد وفقنا اهللا) ( جماعة تـالوة القـرآن الكـريم     –نحن
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أحكام تالوة القرآن الكـريم؛  -أخي القارئ-في أن نقدم لك -بمسجد الفرشوطي بسوهاج
وقد راعينا في هذا العمل عـدم اإلطالـة   ، حتى يتم االنتفاع بها في قراءة القرآن الكريم

م الشح والتقصير وراعينا أيضا عد، واإلطناب؛ حتى ال يتعذر على القارئ فهم المعلومة
، في المعلومة؛ حتى يكون لدى القارئ المعلومة الوافية الكافية لـه  حتى يفهم معناهـا 

ومراعاة الدقة ، ولقد وفقنا اهللا بعونه ومشيئته في كتابته وتنقيحه، ويسهل عليه العمل بها
  ". البسيط في علم التجويد"وسميناه ، في معلوماته

  
، ما ورد في هذا العمل من سهو أو خطـأ أو نسـيان  أن يغفر لنا ) (ونسأل اهللا 

وأن يجعله في ميزان حسناتنا وفي ميزان حسنات ، ونسأله أن يفيد المسلمين والمسلمات
فنسأل اهللا أن ، كل من أسهم معنا في هذا العمل الجليل سواء بالجهد أو بالفكر أو بالمال

. زي مشايخنا عنا خيـر الجـزاء  وأن يجا، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، يتقبله منا

  .إن شاء اهللا –أن يجعل هذا العمل صدقةً جاريةً لنا بعد الموت ) (ونسأل اهللا 
  

  والحمد هللا رب العالمين
  بدر حنفي محمود/ الشيخ
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 آداب التالوة واالستماع   
  

اعلم أخي القارئ أن من أجل األعمال وأفضلها هو قراءة القرآن الكريم؛ ألن قارئ 
ولذلك فال بد لقارئ القـرآن أن  ، يذكر اهللا فيذكره ربه، رآن الكريم يكون في معية اهللالق

  .يتأدب مع ربه وهو يتلو القرآن الكريم
  .وإليك أخي في اهللا آداب التالوة ثم نتبعها بآداب االستماع واآلداب مع المصحف

  
  .آداب التالوة الخارجیة: أوًال

  .ضوء؛ ألن القراءة عبادة هللايستحب لقارئ القرآن أن يكون على و .1
 .ال بد وأن تكون القراءة في مكان نظيف ليس فيه أدنى نجاسة .2
 .يستحب أن يجلس القارئ مستقبالً القبلة بقدر ما يستطيع .3
 .يسن للقارئ أن يستاك بالسواك عند القراءة تعظيما للقرآن .4
ادا إلـى قولـه   ال بد أن يستعيذ باهللا من الشيطان الرجيم عند البدء بالقراءة استن .5

. ))1 فَإِذَا قَرأْت الْقُرآنَ فَاستعذْ بِاللَّه من الشـيطَان الـرجِيمِ  : تعـالى 
 .َأعوذُ باِهللا من الشَّيطاَن الرجِيمِ: والصفة المختارة هي

 .ال بد أن يبسمل القارئ أول كل سورة إال سورة التوبة .6
: قرأ كقراءة الجرائد استنادا إلى قوله تعـالى ال بد أن يقرأ القرآن بالترتيل وال ي .7

ًيالترآنَ تلِ الْقُرترو)2(. 
 .يسن للقارئ أن يقرأ على ترتيب المصحف .8
 .يسن للقارئ إذا افتتح في سورة أن يكملها .9

فيقطـع  ، يسن للقارئ أال يقطع قراءته لمكالمة أحد إال إذا ألقى عليه السـالم  .10
وذلك ألن الرد على السالم فرض مـن  ، عود للقراءةالقراءة ويرد السالم ثم ي

 .اهللا تعالى
 .يسن للقارئ السجود عند قراءة آية سجدة .11

                                         
  ). 98(اآلية ، سورة النحل  )1(
  ).4(من اآلية ، سورة املزمل  )2(
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 .يستحب للقارئ التكبير من أول الضحى إلى سورة الناس .12
 .يسن للقارئ تحسين الصوت بالقراءة وتزيينه .13
 .يستحب البكاء عند قراءة القرآن والتباكي .14
 : استنادا إلى قوله تعـالى ، جهر واإلسراءيستحب التوسط في القراءة بين ال .15

  .))1 وال تجهر بِصالتك وال تخافت بِها وابتغِ بين ذَلك سبِيالً
  

  : اآلداب القلبیة
أَفَـال   : يجب على القارئ أن يتلو القرآن بتدبر وتفهم استنادا إلى قوله تعالى .1

  .))2 قُلُوبٍ أَقْفَالُها يتدبرونَ الْقُرآنَ أَم علَى
ولكن يفكر في القرآن ، أن يبتعد القارئ عن موانع الفهم وهي أال يفكر في الدنيا .2

 .الكريم
ولكي يصل القارئ إلى أعلى مراتب التدبر والمعية مع اهللا فال بد من أن يمـر   .3

 : بهذه المراحل اآلتية
  ).(أن يقرأ القرآن وكأنما يقرأه على رسول اهللا  .أ 
 ).(رأ القرآن وكأنما يسمعه من رسول اهللا أن يق .ب 
وهـذه هـي أعلـى    ) (أن يقرأ القرآن وكأنما يسمعه من المولى  .ج 

مـن أراد أن  ): (كما قال رسـول اهللا  ، مراتب الوصول إلى اهللا
 .ومن أراد أن يكلم اهللا فعليه بالصالة، يكلمه اهللا فعليه بالقرآن

يطلب الرحمة مـن اهللا فـي هـذه     يسن للقارئ أنه إذا مر بآية رحمة فعليه أن .4
وإذا مر بآية رجاء يرجو اهللا ، وإذا مر بآية عذاب يستعيذ باهللا من عذابها، اآلية

وإذا مر بآية كونية أو آية في خلق اهللا وعظمتـه أن  ، أن يغفر لـه  وللمسلمين
ـ   : يفكر ويتدبر ويقول ـا عنفَق كانحبالً ساطذَا به لَقْتا خا منبر    ذَاب

  .))3ِالنار
                                         

  ).110(من اآلية ، سورة اإلسراء  )1(
  ).24(اآلية ، سورة حممد  )2(
  ).191(من اآلية ، سورة آل عمران  )3(
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  : آداب االستماع: ثانًیا 
وأن القـارئ  ، اعلم أخي القارئ أن االستماع إلى القرآن الكريم من أجل األعمـال 

مثل القـارئ والسـامع   ): "(كما قال الرسول ، والمستمع يأخذان األجر نفسه من اهللا
وإِذَا قُرِئ الْقُـرآنُ  : ويقول اهللا جل وعال في محكم التنزيل، "كمثل الحالب والشارب

ولذلك سوف نذكرك أخي القارئ بآداب ، ))1 فَاستمعوا لَه وأَنصتوا لَعلَّكُم ترحمونَ
  .االستماع إلى القرآن الكريم

  .أن يجلس المستمع في أدب دوما .1
 .أن يستمع في إنصات وسكينة .2
 .أال يشغل ظاهره أو باطنه عما سوى اهللا .3
 .سجدة سجدإذا سمع آية  .4
 .فإن لم يستطع فليتباكى، أن يبكي .5
 .إذا أخطأ القارئ فال بد للمستمع أن يصحح لـه  خطأه .6
إذا بالغ القارئ في قراءته وتعالى فيها فال بد للمسـتمع أن ينكـر عليـه هـذه      .7

  .القراءة
  

  : اآلداب مع المصحف الشریف
تعظيمـك  ف، )(وللمصحف قدسية عظيمة؛ ألنه يحمل في طياته كـالم المـولى   

وفي هـذه السـطور سـوف نـذكر لـك آداب      ، )(للمصحف يأتي من تعظيمك هللا 
  : المصحف

أن تضع المصحف في مكان عاٍل وال تضع فوقه شيء؛ ألنه يعلـو وال يعلـى    .1
  .عليه

 .أال تضع المصحف على األرض .2
 .أن تقوم للمصحف إذا جيء به إليك .3
 .يستحب تطييب المصحف وجعله على حامل ما أمكن ذلك .4

                                         
  .)204(اآلية ، سورة األعراف  )1(
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؛ ألن ذلـك فيـه إذالل   )المخدة(أي جعله تحت الوسادة ، م توسد المصحفعد .5
 .ومهانة

 .يحرم على المحدث حدثًا أكبر أن يمس المصحف .6
ولكن قل سورة قصـيرة  ، وال تقول صورة صغيرة، ولكن مصحف، ال تقول مصيحف

  .ألنه ال صغير في كالم اهللا
  

 التعریف بعلم التجوید   
  

لم التجويد من أسمى وأشرف العلوم؛ ألنه متعلق بكتاب أن ع -أخي القارئ –اعلم 
: واصـطالحا . بمعنى حسنت الشيء: جودت الشيء، التحسين: فالتجويد لغةً، )(اهللا 

  . مستحقهو حقههو إعطاء كل حرف 
هو إخراج الحرف من مخرجه مع إعطائه صفاته الذاتية المالزمـة   :حق الحرفو

فهـو  : مسـتحق الحـرف  أما . إلخ..... ر والشدة لـه  التي ال تفارق؛ كالهمس والجه
فمثالً صفة االستعالء صفة ذاتية ينشأ ، الصفات العرضية التي تنشأ عن الصفات الذاتية

والمستحق أيضا هو األحكام التي تنشأ عن الحروف وصفاتها إذا تالقـت  . عنها التفخيم
والترقيـق  ، لتفخـيم وا، واإلقالب، واإلدغام، هذه الحروف بعضها مع بعض؛ كاإلظهار

  .إلخ.....
د   م التجوی بالنسـبة  فرض عين و. على عامة المسلمين للعلم به فرض كفايةهو  :حك

وهذا دليله مـن  . أي أن كل من يقرأ القرآن الكريم وجب عليه العمل بالتجويد، للعمل به
، لنبوية الشـريفة ومن السنة ا. ) )1 ورتلِ الْقُرآنَ ترتيالً : قال تعالى: القرآن الكريم

يجـوده  : ويتغن بالقرآن معناها، )2(" ليس منا من لم يتغن بالقرآن): "(قال رسول اهللا 
  .ويحسنه

                                         
  ).4(اآلية ، سورة املزمل  )1(
  )7527(ح ، رواه البخاري  )2(
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  : في نظمه -رحمه اهللا -ولذلك يقول اإلمام الجزري
ــم    واألخــذ بالتجويــد حــتم الزم   ــرآن آث ــود الق ــم يج ــن ل   م
ــزال  ــه أنـ ــه اإللـ ــه بـ ــال      ألنـ ــا وص ــه إلين ــذا من   وهك

  
د مو ولذلك يعتبر علـم التجويـد مـن    ، هو كلمات القرآن الكريم: ضوع علم التجوی

  ).(أشرف العلوم ألنه يتصل بكالم اهللا 
هي حماية اللسان من الخطأ واللحن في كلمات القرآن الكـريم؛  : غاية علم التجويد

والحسـنة بعشـر   ، فله بكل حرف حسنة. حتى يفوز القارئ بالسعادة في الدنيا واآلخرة
  .مثالهاأ

الم : ال أقول، إن بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها): "... (قال رسول اهللا 
المـاهر بـالقرآن   : "وقال أيضا. )1(" وميم حرف، والم حرف، ولكن ألف حرف، حرف

" والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فلـه أجـران  ، مع السفرة الكرام البررة
)2(.  

  
 اصم وراویه حفصتعریف اإلمام ع   

  
كـان  ، وكنيته أبو بكـر ، هو عاصم بن أبي النجود بن بهدلة األسدي: اإلمام عاصم

وقد جمع من الفصاحة واإلتقـان  ، شيخًا لإلقراء في الكوفة بعد أبي عبد الرحمن السلمي
  .وهو من التابعين، وكان أحس الناس صوتًا بالقرآن، والتجويد

 بن حبيب السلمي وعلى زر بن حبيش وعلـى  وقد قرأ اإلمام عاصم على عبد اهللا
وقرأ السـلمي وزر علـى   . وقرأ هؤالء الثالثة على عبد اهللا بن مسعود، سعد الشيباني

تُوفِّي عـام مائـة وثمانيـة    ). (عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب على رسول اهللا 
  .وعشرين من الهجرة

                                         
  )3158(ح ، رواه الترمذي  )1(
  )1898(ح ، رواه مسلم  )2(
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، الكوفي الفاخري البـزاز  هو حفص بن سليمان بن المغيرة األسدي: الراوي حفص
ولذلك كانوا يصـفونه  ، إنه أعلم الناس بقراءة عاصم: قال فيه العلماء. وكنيته أبو عمر
  : بقوله –رحمه اهللا  -ولذلك أشار الشاطبي، بالضبط واإلتقان

  وحفص وباإلتقـان كـان مفضـال     
، نينوتوفي عام مائة وثمـا ، ولد في عام تسعين من الهجرة، وهو ابن زوجه عاصم

  .عاش تسعين عاما
اللحن وأقسامه  

  
الميـل  : أن اللحن لغةً -جعلني اهللا وإياك من الفائزين السعداء –اعلم أخي القارئ 

ويخل بقواعد ، هو خطأ يطرأ على الكلمة فيخل بالمعنى تارةً: واصطالحا. عن الصواب
  . القراءة والتجويد تارةً أخرى

  
  : وينقسم اللحن إلى قسمين

ي   -أوًال وذلـك  ، وهو خطأ يطرأ على الكلمة فيغير اللفظ ويخل بالمعنى :اللحن الجل
:             مثـال . بأن يخرج الحرف من غير مخرجه الطبيعي بأن يجعـل الثـاء مـثالً سـينًا    

 كُميالً فَكَثَّرقَل متوا إِذْ كُناذْكُرو  )1(  أي مـن  " فكثـركم "؛ فيتغير معنى الكلمـة
، "قـانتون : "أو أن يجعل التاء طاء في مثل). التحطيم(من التكسير " كسركمف"الكثرة إلى 

أو الصـاد  . فهو الجزع واليـأس  القنوطأما ، معناه الخشوع القنوتو، "قانطون"فتصبح 
  .الصالة: مثالً سينًا مثل

فمـثالً بـدالً مـن أن    ، أو يكون اللحن بتغيير حركة إعرابية بدالً من حركة أخرى
ويسمى اللحن الجلي بهذا االسـم  . وهذا خطأ يغير المعنى. أنعمتُ: تقول ،أنعمتَ: تقول

  .ويستطيع أي شخص أن يعرفه ويدركه، يظهر: أي، ألنه ينجلي
  .هو التحريم فهو حرام بإجماع العلماء ويأثم فاعله :وحكمھ

                                         
  ).86(من اآلية ، سورة األعراف  )1(
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ا  ي   -ثانًی ، وال يخـل بـالمعنى  ، وهو خطأ يطرأ على الكلمة فيغير اللفظ :اللحن الخف

أو ترقيـق  ، أو عدم تفخيم المفخم، كترك الغنة مثالً، يكون بمخالفة قواعد التجويدوذلك 
وذهب بعض العلماء . مكروه: أي، وحكمه هو الكراهة، وهذا على سبيل المثال، المرقق

  .هذا واهللا ورسوله أعلم. إلى تحريمه
  

مراتب القراءة   
  : اعلم أخي القارئ للقرآن الكريم أن مراتب القراءة أربع

ق  -أوًال ، وإعطاء كل حرف حقـه ومسـتحقه  ، وهو القراءة بتؤدة وطمأنينة :التحقی
وتكون هذه المرتبة في مقام ، وهو أيضا تفكيك للحروف وإشباعها دون المغاالة في ذلك

  .تعلم وتعليم القرآن الكريم
ا  ل  -ثانًی وإعطاء الحـروف حقهـا   ، وهو القراءة بطمأنينة وعلى مكث وتدبر :الترتی

ورتلِ الْقُـرآنَ  : وهذه المرتبة هي أفضل المراتب استنادا إلى قوله تعالى، تحقهاومس
وهـذه  ". إن اهللا يحب أن يقرأ القرآن كمـا أنـزل  ): "(وقال رسول اهللا  ،) )1ترتيالً

  .المرتبة هي مذهب ورش وعاصم وحمزة
ا  ومراعـاة  ، هوهو القراءة بسرعة مع إعطاء كل حرف حقه ومسـتحق  :الحدر  -ثالًث
  .وهذه المرتبة هي مذهب ابن كثير المكي وأبي عمرو البصري وقالون، األحكام

ا  دویر  -رابًع وهـو  ، هو مرتبة متوسطة بين الترتيل والحدر مع مراعاة األحكام :الت
  .مذهب ابن عامر والكسائي

  
 أركان القراءة   

  : الكريم ثالثة فأركان قراءة القرآن، أن لكل شيء أركانًا -أخي القارئ -اعلم
ناد  -أوًال وهو أن نتلقى القرآن عن شيخ قارئ للقـرآن سـنده متصـل     ،صحة اإلس

  ).(برسول اهللا 

                                         
  ).4(من اآلية ، سورة املزمل  )1(
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اني   -ثانًیا م العثم بالمصحف الشريف بمعنى أن تكون قراءتك موافقة لما  موافقة الرس
  .ولو احتماالً، أو الوصل أو القطع، رسم باإلثبات أو الحذف

  .ك وجًھا من أوجھ النحو ولو ضعیًفاأن توافق قراءت -ثالًثا
وال يعتد ، فإذا اختل ركن من هذه األركان تعد القراءة شاذةً وغير صحيحة

  :رحمه اهللا -ولذلك يقول ابن الجزري، بها
ــو  ــه نح ــق وج ــا واف ــل م ــاالً يحــوي   فك   وكــان للرســم احتم
ــرآن   ــو الق ــنادا ه ــح إس ــان     وص ــة األركـ ــذه الثالثـ   فهـ

  
االستعاذة   

وهذا هو رأي جماعة ، أن االستعاذة واجبة عند البدء بالقراءة -أخي القارئ –م اعل
أن االستعاذة ال بـد  : وخالصة القول، والرأي اآلخر ذهب إلى أنها مستحبة، من العلماء

سواء كانت في أول السورة أو فـي أي جـزء مـن أجـزاء     ، منها عند ابتدائك للقراءة
فَإِذَا قَرأْت الْقُرآنَ فَاسـتعذْ   : قال تعالى، لكريمودليل وجوبها من القرآن ا، السورة

  .) )1 بِاللَّه من الشيطَان الرجِيمِ
  : رحمه اهللا -وقال اإلمام الشاطبي

  جهارا من الشيطان بـاهللا مسـجال     إذا ما أردت الدهر تقـرأ فاسـتعذ  
ـ    على ما أتى في النحـل يسـرا وإن      ت مجهـال تزد لربك تنزيها فلس

  
َأعوذُ بـاِهللا مـن   : ولكن المأثور فيها هو، ورد في ذلك صيغ كثيرة :صفة االستعاذة

والراجح فـي ذلـك   . أو أعوذ باهللا السميع العليم من الشيطان الرجيم، الشَّيطاَن الرجِيمِ
على مـا  : وذلك على قول اإلمام الشاطبي، القول األول؛ ألنه هو المألوف والمأخوذ به

  .أي أن اللفظ األول فيه يسر على القارئ. في النحل يسرا أتى
  

  : حاالت االستعاذة

                                         
  ).98(اآلية ، سورة النحل  )1(
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  .واثنتان يسر فيهما، اثنتان يجهر بها: لالستعاذة حاالت أربع
  : مواضع الجھر -أوًال

  .في حلقات التدريس للقرآن الكريم: أي، يجهر باالستعاذة في مقام التعليم . أ
  .اءة القرآن على مأل من الناسيجهر باالستعاذة في المحافل وقر . ب

  : مواضع اإلسرار -ثانًیا
  .يسر باالستعاذة في الصالة، الصالة . أ

 .بمعنى إذا قرأت القرآن بمفردك مع نفسك، عند القراءة الفردية . ب

  
  : أوجھ االستعاذة

  : وهي كما يأتي، االستعاذة لـها أوجه في قراءتها مع البسملة وأول السورة
  .قطع الجميع .1
 .ووصل الثاني بالثالثقطع األول  .2

 .وقطع الثالث، وصل األول بالثاني .3

  .وصل الجميع .4
ثـم قـراءة البسـملة    ، وهو الوقف على االستعاذة مع التـنفس  :قطع الجميع -أوًال

  .ثم قراءة أول السورة، والوقوف عليها مع التنفس
ثـم  ، فسوهو الوقف على االستعاذة مع التن: قطع األول ووصل الثاني بالثالث -ثانًیا

  .قراءة البسملة وأول السورة معا في نفس واحد
ا  ثم الوقـف  ، وهو وصل االستعاذة بالبسملة: وصل األول بالثاني وقطع الثالث -ثالًث

  .ثم قراءة أول السورة، عليها مع التنفس
ا  وهو وصل االستعاذة بالبسملة بأول السورة في نفـس واحـد   : وصل الجميع :رابًع

  .متصل
  

  : دء بقراءة سورة التوبةحكم الب
وذلك ألسباب سـوف  ، أن سورة التوبة ال يوجد بأولها بسملة -أخي القارئ -اعلم

أعـوذ بـاهللا   : ولكن هناك االستعاذة وصيغتها هـي . نتكلم عنها عند الكالم عن البسملة
ة علما بأن االسـتعاذ . وهذا إذا كان القارئ مبتدًئا بها، السميع العليم من الشيطان الرجيم
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عن نـافع  ، )(ولكنها سنة عن رسول اهللا  -بإجماع العلماء –ليست من القرآن الكريم 
َأعـوذُ بـاِهللا مـن    : أنه استعاذ قبل القراءة يقول) (بن مطعم عن أبيه أن رسول اهللا 

  .الشَّيطاَن الرجِيمِ
البسملة   

قـال اإلمـام    ،)(أن البسملة سنة عن رسول اهللا  -أخي القارئ أعزك اهللا –اعلم 
  :رحمه اهللا -الشاطبي

 .............................   وبســمل بــين الســورتين بســنة
  

، فذهب بعضهم إلى أنها لست آية، ولكن اختلف العلماء في أنها آية من القرآن أم ال
ولكـن  ، وهذا قول الشافعية، وذهب البعض اآلخر على أنها آية، وهذا هو قول المالكية

وسنة في كل سـورة  ، أن حفصا عن عاصم ذهب إلى أنها آية من الفاتحةلنا أن نعرف 
  .إال سورة التوبة

  
وسنة في أوائل السور وبين السـور  ، والخالصة في ذلك أن البسملة آية من الفاتحة

  .فال يفصل بين األنفال والتوبة بالبسملة، إال في سورة التوبة، للفصل بين السور
  

تبدأ سورة التوبة بالبسملة كباقي سور القرآن؟ لماذا لم : ولكن ھناك سؤال
  وما أوجھ القراءة بین األنفال والتوبة؟

وهذا باإلجماع على أن سورة التوبـة  ، ورد أن البسملة منعت في أول سورة التوبة
والموقـف ال  ، والبسملة فيهـا رحمـة  ، نزلت أثناء قتال المسلمين بالمشركين والمنافقين

قال في حـديث  ) (هو أن رسول اهللا ، وهناك رأي آخر. نيتطلب رحمةً على الكافري
وأعطيت ، وأعطيت مكان الزبور المئين، أعطيت مكان التوراة السبع الطوال: "ما معناه

  ".وفضلت بالمفصل، مكان اإلنجيل السبع المثاني
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ولذلك عـد العلمـاء سـورة    ، فالسبع الطوال هي من أول البقرة إلى سورة التوبة
  .بة سورةً واحدةًاألنفال والتو

  
  : أوجھ القراءة بین سورتي األنفال والتوبة

  .ثم تبدأ سورة التوبة، وتتنفس، بمعنى أن تقف على آخر سورة األنفال: الوقف .1
 -حركتـان  –بمعنى أن تقف على آخر سورة األنفال بدون أن تتنفس : السكت  .2

 .ثم تبدأ سورة التوبة

بأول سورة التوبـة مـع مراعـاة     بمعنى أن تصل آخر سورة األنفال: الوصل  .3
  .أحكام التجويد

  
  : أوجھ البسملة بین السور

. ولكن لها أوجه لقراءتهـا ، أن البسملة سنة بين السور -أخي القارئ –لقد عرفت 
  فما أوجھ البسملة؟

  
  : البسملة لها ثالثة أوجه

بمعنى الوقف على آخر السورة مع التنفس ثم قراءة البسـملة   :قطع الجمیع -1
  .لوقف عليها مع التنفس ثم قراءة أول السورةوا

ث     -2 اني بالثال بمعنى الوقف على آخر السـورة مـع   ، قطع األول ووصل الث
 .ثم وصل البسملة بأول السورة، التنفس

  .بمعنى وصل آخر السورة بالبسملة بأول السورة الجديدة: وصل الجمیع -3
  
  

ونبدأ ، ثمَّ نقف لماذا لم نصل البسملة بآخر السورة: ولكن ھناك سؤال
  السورة الجدیدة؟

وحتى ال يتوهم السامع أن ، اإلجابة هي أن البسملة جعلت ألوائل السور ال آلخرها
  : رحمه اهللا -ولذلك قال اإلمام الشاطبي، البسملة من آخر السورة

  فــال تقفــن الــدهر فيهــا مــثقال   ومهما تصلها مع أواخـر سـورة  
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 نأحكام النون الساكنة والتنوی   
  

د أن تعرف      وین ال ب أخي القارئ قبل أن تعرف أحكام النون الساكنة والتن
  ما النون الساكنة والتنوین؟

ون الساكنة   وتكون في األسـماء واألفعـال والحـروف    ، هي التي ال حركة لها :الن
، إنْسـان : مثـل ، بمعنى أنها النون التي عليها سكون. وتثبت رسما وخطًا ووقفًا ووصالً

، تنْصـروا اهللا ، أنْعمـت : مثـل ، وفي األفعـال . منْذر وهذا مثالها في األسماء، األنْعام
  .إن، عن، من: وفي الحروف. تنْحتون

  .وتظهر عند الوقف وعند الوصل، وهذه النون كما ترى تكتب وتنطق
  

وین  . هو نون ساكنة ساكنة زائدة تلحق آخر االسم لفظًا وتفارقه خطًـا ووقفًـا   :التن
ـٍ) (فتحتين ـً(ي المصحف بـويرمز لـه  ف ـٌ) (كسرتين    ).ضمتين 

  
وهذا التنوين ال يكـون إال فـي   ، فهو عبارة عن نون ساكنة زائدة عن بنية الكلمة

:    همـا ، ولكن ورد في القرآن الكريم فعالن منونان، األسماء فقط؛ ألن األفعال ال تنون
 رِيناغالص نكُوناً ميلو  )1( ، ًفَعاسلَن ةياصبِالن )2( . والصحيح أن هذا التنوين

وإنما رسمت بالتنوين ألنها تشبه التنوين مـن حيـث الوقـف    ، هو نون التوكيد الخفيفة
  .عليها

  .وال يثبت عند الوقف على الكلمة، والتنوين يثبت سماعا باللفظ وال يكتب بالخط
  

مع الحروف الهجائية أربعة أن أحكام النون الساكنة والتنوين  -أخي القارئ –اعلم 
  ).اإلخفاء –اإلقالب  –اإلدغام  –اإلظهار : (أحكام

                                         
  ).32(من اآلية ، سورة يوسف  )1(
  ).15(ن اآلية م، سورة العلق  )2(
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  : اإلظھار الحلقي: أوًال
إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة فـي  : واصطالحا. البيان: لغةً: اإلظهار

: هي حـروف الحلـق السـتة   ، حروف اإلظهار الحلقي ستة حروف. الحرف المظهر
  .والخاء، الغين، حاءال، العين، الهاء، الهمز

  ).اسرخير غاز حلما عاك هخي أ: (وقد جمعها بعض العلماء في قول
  :هي، ومراتب اإلظهار الحلقي ثالثة

  .الهمز والهاء: أقصى الحلق -
 .العين والحاء: وسط الحلق -

  : الغين والخاء: أدنى الحلق -
ف فالنون من طـر ، هو بعد مخرج النون عن حروف الحلق الستة: وسبب اإلظهار

  .فلزم لذلك إظهار النون عند حروف الحلق، اللسان فيصعب في ذلك اإلدغام
وشرط اإلظهار الحلقي هو أن يقع بعد النون الساكنة حرف مـن حـروف الحلـق    

وبعـد التنـوين ال يكـون إال مـن     ، واإلظهار الحلقي يكون من كلمة أو كلمتين. الستة
  .كلمتين
  

  : أمثلة
 حرف اإلظهار بعد التنوين من كلمتين من كلمة

 الهمزة كفوا أحد من آمن ينْأون

 الهاء سالم هي إن هو منْهاجا

 العين أجرا عظيما من عند األنْعام

 الحاء غنيا حميدا فمن حاجك انْحر

 الغين عفوا غفورا من غير فسينْغضون

 الخاء نخٍل خاوية إن خفتم المنْخنقة
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  : ھار الحلقيحقیقة اإلظھار أو كیفیة اإلظ
ثم ينطق حرف اإلظهـار  ، هو أن ينطق القارئ بالنون الساكنة أو التنوين على حدة

وال يقطعها عـن  ، فال يسكت على النون. الحلقي من دون توقف على النون أو التنوين
  : وإليك الدليل من التحفة. حرف اإلظهار

ــرف  ــل أح ــار قب ــاألول اإلظه ــرف    ف ــت فلتع ــت رتب ــق س   للحل
ــ ــز فه ــاء هم ــين ح ــم ع ــان ثــم غــين خــاء      اء ث   مهملت

  
  : اإلدغام: ثانًیا

أدخلت الشـيء فـي   : أدغمت الشيء في الشيء أي: بمعنى، اإلدخال: اإلدغام لغةً
  .الشيء

هو التقاء حرف ساكن بآخر متحرك بحيث يصـيران حرفًـا واحـدا    : واصطالحا
  . بالحرفين كالثاني مشدداأو هو النطق ، مشددا يرتفع اللسان عنه ارتفاعةً واحدةً

  من   يقول                       ميــقول: مثال
  ساكن    متحرك                                   حرف مشدد         

  منَّاصرين               من ناصرين        
  ساكن    متحرك                                     حرف مشدد        

     
  ممال اهللا        من مال اهللا         
  ساكن    متحرك                                      حرف مشدد      

  
  مورق          من ورق      

  ساكن    متحرك                                       حرف مشدد     

  
  : حروف اإلدغام مع النون الساكنة

، م، ر، ي(، "يرملون"مجموعة في كلمة ، اإلدغام ستةاعلم أخي القارئ أن حروف 
  : لكن هذه الحروف تنقسم إلى قسمين). ن، و، ل

  إدغام بغنة

  إدغام بغنة

  إدغام بغنة

  إدغام بغنة
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  )ينمو(إدغام بغنة وحروفه أربعة : أوالً
  ).ر ل(وحروفه اثنان ، إدغام بغير غنة: ثانيا

  
  : اإلدغام بغنة -أوًال

  .)ينمو(وهي ، أن حروف اإلدغام بغنة أربعة -أخي القارئ -لقد علمت
مخرجها ، فهي صوت رخيم لذيذ مركب في جسم الميم والنون المشددتين: أما الغنة

  .ومقدارها حركتين، الخيشوم
إذن أخي القارئ إذا جاء أي حرف من حروف اإلدغام بغنة بعد النون السـاكنة أو  

  .من يقنت: مثال، بشرط أن يكون من كلمتين، التنوين وجب اإلدغام بغنة
  

  : بغنةأمثلة على اإلدغام 
 شرط اإلدغام بعد التنوين بعد النون الساكنة حرف اإلدغام

أخـي   -كما تـرى  قومٍ يؤمنون من يؤمن الياء
أن شـرط   -القارئ

ــو أن   ــام ه اإلدغ
 .يكون من كلمتين

 يومئذ ناعمة من نشاء النون

 درجات من من مال الميم

 بناء وأنزل من ورق الواو

  
والحرف هـو  . اقصا وذلك لذهاب الحرف وبقاء الصفةاإلدغام بغنة يسمى إدغاما ن

  .والصفة هي الغنة المصاحبة لـه، النون الساكنة أو التنوين
  

إذا جاء حرف اإلدغام بعد النون السـاكنة فـي    -أخي القارئ –ولكن ماذا يحدث 
  كلمة واحدة؟
ولكـن يجـب اإلظهـار    ، هي أننا ال ندغم النون الساكنة في هذا الحرف: اإلجابة

. فال يتحقق معنى الكلمة، وذلك خوفًا من أن تتشابه الكلمة مع المضاعف، لمطلق للنونا
 -قنْـوان  -صنْوان -دنْيا(وهذا اإلظهار ال يوجد إال في أربعة كلمات في القرآن الكريم 
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ويوجد في القرآن الكـريم إظهـار   . وهذا  يسمى إظهارا مطلقًا من كلمة واحدة، )بنْيان
 نْ والْقَلَمِ وما يسـطُرون و،) )1 يس والْقُرآن الْحكيمِمطلق من كلمتين في

  .وهذا على ما يوافق حفص من طريق الشاطبية، )2(
  

  : اإلدغام بدون غنة: ثانًیا
بمعنـى إذا  ، الالم والراء: أن حروف اإلدغام بغير غنة هما -أخي القارئ –اعلم 

  .ن وجب اإلدغام ويسمى إدغاما بغير غنةوقع حرف منهما بعد النون الساكنة أو التنوي
  فمن لم يجد: مثال

  : أمثلة على اإلدغام بغير غنة
 شرط اإلدغام التنوين النون الساكنة حرف اإلدغام

ال بد أن يكون مـن   سالم لك فإن لم الالم
 أخذةً رابيةً من رزق اهللا الراء كلمتين

وال بد لك أخي القـارئ  ، رف والصفةويسمى هذا اإلدغام إدغاما كامالً؛ لذهاب الح
، التقـارب : وهـو ، أن تعرف ما سبب إدغام النون الساكنة في هذه الحـروف السـتة  

وإليك أخي القارئ جدوالً موضـحا فيـه سـبب    ، والتجانس مع هذه الحروف، والتماثل
  : اإلدغام

 ســبب اإلدغـــــــــــام الحــرف

 .في االنفتاح والجهر سبب اإلدغام في النون هو التجانس الياء

 .سبب اإلدغام في النون هو التقارب في المخرج الراء

 .سبب اإلدغام في النون هو التجانس في الغنة والجهر واالستفال الميم

 .سبب اإلدغام في النون هو التقارب في المخرج الالم

 .سبب اإلدغام في النون هو التجانس في االنفتاح والجهر الواو

                                         
  ).2، 1(اآليتان ، سورة يس  )1(
  ).1(اآلية ، سورة القلم  )2(
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 .اإلدغام في النون هو التماثل سبب النون

  : وإليك الدليل من التحفة
ــت   ــت أت ــام بس ــاني إدغ   في يرملـون عنـدهم قـد ثبتـت       والث

ــمان ــا قس ــدغما: لكنه ــم ي   فيــه بغنــة بينمــو علمــا      قس
  تــدغم كــدنيا ثــم صــنوان تــال   إال إذا كـــان بغنـــة فـــال  
ــة   ــر غن ــام بغي ــاني إدغ   فــي الــالم والــراء ثــم كررنــه   والث

  
  : اإلقالب: ثالًثا

  : لغةً التحويل: اإلقالب
واصطالحا هو جعل حرف مكان آخر بمعنى أننا نجعل النون الساكنة أو التنـوين  

  .ميما مخفاةً لفظًا مرسومةً خطًا مع مراعاة الغنة
فإذا وقع ، أن اإلقالب لـه  حرف واحد ال غير أال وهو الباء -أخي القارئ –اعلم 

  : مثال، الساكنة أو التنوين وجب إقالب النون الساكنة ميما مع اإلخفاءالباء بعد النون 
  .  بصير مسميع، بعد  ممن، أنبئهم

أو بعـد  ، أخي القارئ أن اإلقالب يأتي من كلمـة ومـن كلمتـين    -ومن هذا تعلم
  .وال يكون إال من كلمتين، التنوين

  لماذا اختیرت المیم في اإلقالب عن باقي الحروف؟: سؤال
ويشـارك  ، ا سببه أن الميم هو الحرف الوحيد الذي يشارك النون في صفة الغنةهذ

، وصعوبة إدغام النون فـي البـاء  ، ولصعوبة إظهار النون عند الباء. الباء في المخرج
فاختيرت الميم لتحل محل النون السـاكنة؛ ألنهـا   ، فتوصل للنطق بالنون بحكم اإلخفاء

  .نون في الصفة وهي الغنةوتجانس ال، تجانس الباء في المخرج
  : وإليك الدليل من التحفة

ــاء  ــد الب ــالب عن ــث اإلق ــع اإلخفــاء      والثال ــة م ــا بغن ميم  
  

  : اإلخفاء الحقیقي: رابًعا
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، هو النطق بالحرف بصـفة مـا بـين اإلظهـار    : واصطالحا. اإلخفاء لغةً الستر
لتنوين عندما يأتي بعـدها  بمعنى أننا نخفي النون الساكنة أو ا، واإلدغام عارٍ من التشديد

فال تظهر النـون كاملـة كمـا فـي     ، حرف من حروف اإلخفاء الحقيقي الخمسة عشر
  .ولكن تكون بين بين، وال تدغم كاملةً كما في اإلدغام، اإلظهار

وحققوه ، سمي اإلخفاء الحقيقي بهذا االسم؛ ألنه لم يختلف فيه أئمة القراءة: معلومة
  .جميعا فسمي حقيقيا

  
  : خمسة عشر حرفًا مجموعةً في أوائل كلم هذا البيت: ف اإلخفاء الحقيقيحرو

  دم طيبا زد في تقى ضـع ظالمـا     صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما
وال يكـون إال مـن   ، وبعد التنـوين ، ويأتي اإلخفاء الحقيقي من كلمة ومن كلمتين

  .كلمتين
  : أمثلة

  . بقرة صفراء، من صلصال، ينصرون
  

  : خفاء الحقيقيأمثلة اإل
 بعد التنوين من كلمتين من كلمة الحرف

 ريحا صرصرا من صلح تنصروا الصاد

 سراعا ذلك من ذنوبكم منذرين الذال

 جميعا ثم من ثمرة منثورا الثاء

 شعيبا كانوا من كل ينكثون الكاف

 فصبر جميل إن جاءكم أنجيناكم الجيم

 علمٍ شيًئا فمن شاء أنشأتم الشين

 ثمنًا قليالً من قبل منقلب القاف

 عابدات سائحات ولئن سألتهم تنسلون السين
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 بعد التنوين من كلمتين من كلمة الحرف

 قنوان دانية من دون أندادا الدال

 صعيدا طيبا من طيبات انطلقوا الطاء

 يومئذ زرقًا من زكاها منزلين الزاي

 متشابهاتٌ فأما من فوقهم منفكين الفاء

 جنات تجري من تحتها أنتم التاء

 مسجدا ضرارا من ضل منضود ادالض

 ظالً ظليالً من ظهير ينظرون الظاء

  
  : ثالث: درجات اإلخفاء الحقیقي ومراتبھ

بمعنى أن درجة اإلخفـاء للنـون السـاكنة    ، عند الطاء والدال والتاء: أعالها -
بمعنى أن الجزء الذي يذهب من ، والتنوين عند هذه الحروف تكون أكبر درجةً

  . لمتبقيالنون أكبر من ا
وهو معناه أن درجة إخفاء النون الساكنة والتنـوين  ، عند القاف والكاف: أدناها -

أقل درجةً بمعنى أن الجزء المتبقي من النون الساكنة أكبر من الجـزء الـذي   
 . يذهب في اإلخفاء

وهـذا معنـاه أن النـون    ، ما تبقى من حروف اإلخفاء الحقيقية مرتبة متوسطة -
. فالذي يذهب منها يساوي المتبقـي ، ن في درجة متوسطةالساكنة والتنوين تكو

وهذه المراتب رتبت على حسب قرب مخارج الحروف مـن مخـرج حـرف    
  .النون

  
  : وإليك الدليل من التحفة

  مــن الحــروف واجــب للفاضــل   والرابــع اإلخفــاء عنــد الفاضــل
  في كلم هذا البيـت قـد ضـمنتها      في خمسة من بعد عشـر رمزهـا  

  دم طيبا زد في تقى ضـع ظالمـا     كم جاد شخص قد سماصف ذا ثنا 
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 أحكام املیم الساكنة   
وتقـع فـي   ، أن الميم الساكنة هي التي ال حركة لهـا  -أخي المسلم القارئ –اعلم 

  .القرآن الكريم قبل حروف الهجاء إال حروف المد الثالثة
  

  : أحكام الميم الساكنة ثالثة أحكام
  .اإلظهار الشفوي. 3).   مثلين صغير(اإلدغام  .2.   اإلخفاء الشفوي .1
  

  اإلخفاء الشفوي -أوًال
فكما عرفنا في تعريف اإلخفاء أنه هو الستر أو النطق بالحرف ما بـين اإلظهـار   

  .واإلدغام
  .حرف الباء: حرف اإلخفاء الشفوي هو

هذا ويسمى ، بمعنى إذا وقع بعد الميم الساكنة حرف الباء وجب إخفاء الميم الساكنة
ومن يعتصم  :مثال، وسمي شفويا بسبب خروج الميم من الشفتين، الحكم إخفاء شفويا

بِاللَّه  )1( ، ةربِالْآخ مهو  )2(.  
  : والدليل من التحفة

ــاء   ــد الب ــاء عن ــاألول اإلخف ــراء    ف ــفوي للقـ ــمه الشـ   وسـ
  

  .لمة واحدة أبداأن يأتي من كلمتين فال يأتي من ك: شرط اإلخفاء الشفوي
  

  : إدغام مثلین صغیر: ثانًیا
وكما عرفنا مما سبق أن اإلدغـام  ، الحكم الثاني من أحكام الميم الساكنة هو اإلدغام

هو النطق بالحرفين كالثاني مشددا بمعنى إذا جاءت بعد الميم السـاكنة ميمـا أخـرى    

                                         
  ).101(من اآلية ، سورة آل عمران  )1(
  ).45(من اآلية ، سورة آل األعراف  )2(
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لَهـم   : مثال، مشددةفيصبحان ميما واحدة ، متحركة يكون الحكم إدغام مثلين صغير
هِمبر دناُءونَ عشا يم )1( ، نِنيمؤم متإِنْ كُن )2(.  

  
  .وسيأتي شرحه في موضعه، هما الحرفان اللذان اتفقا مخرجا وصفةً: والمثالن

  : وإليك الدليل، أن يكون من كلمتين: شرط اإلدغام
ــى  ــا أت ــام بمثله ــاني إدغ   را يـا فتـى  وسمي إدغاما صـغي    والث

  
  : اإلظھار الشفوي: ثالًثا

أو هو إخراج كل حـرف مـن   ، أن اإلظهار هو البيان -أخي القارئ –كما عرفت 
بمعنى أنه إذا وقع بعـد المـيم السـاكنة أي    . مخرجه من غير غنة في الحرف المظهر
  .حرفًا كان الحكم إظهار الميم الساكنة) 26(حرف من حروف اإلظهار الشفوي الـ 

  .ى إظهارا شفويا واإلظهار الشفوي يأتي من كلمة ومن كلمتينويسم
  

عندما يأتي حرف الواو أو الفاء بعد الميم الساكنة يكون إظهار الميم أشد : ملحوظة
  .والفاء قريبة من مخرج الميم، وذلك ألن الواو تجانس الميم من مخرجها، إظهارا
  

  : أمثلة على الميم الساكنة
 ا ديهف ملَهلْدالْخ ار  )3( ، كُماؤآبو متأَن  )4( ،         ٌـلْطَانس لَكُـم أَم

بِنيم  )5(.  
  

                                         
  ).34(من اآلية ، سورة الزمر  )1(
  ).8(من اآلية ، سورة احلديد  )2(
  ).28(من اآلية ، سورة فصلت  )3(
  ).23(من اآلية  ،سورة النجم  )4(
  ).156(اآلية ، سورة الصافات  )5(
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 مع المیم الساكنة في كلمتین مع المیم الساكنة في كلمة الحرف

 عليكم أنفسكم الظمآن الهمزة
 أم تأمرهم أمتا التاء
 مرجعكم ثم أمثالكم الثاء
 جسداوما جعلناهم  - الجيم
 أم حسبت يمحق الحاء
 أم خلقوا - الخاء
 عليهم دائرة السوء وأمددناهم الدال
 وابتعتهم ذريتهم - الذال
 ربكم رب السماوات واألرض أمرا الراء
 أم زاغت رمزا الزاي
 فوقكم سبع طرائق تمسون السين
 لهم شراب من حميم أمشاج الشين
 وهم صاغرون - الصاد
 وا آباءهم ضالينألف وامضوا الضاد
 مسهم طائف  وأمطرنا الطاء
 وهم ظالمون - الظاء
 هم عن اللغو أمعاءهم العين
 فإنهم غير ملومين - الغين
 وهم فرحون - الفاء
 بل هم قوم يعدلون - القاف
 إليكم كتابا يمكث الكاف
 أم لهم وأملي الالم
 مستهم نفحة تمنى النون
 برهانكم هذا يمهدون الهاء

 حسابهم وهم أموات لواوا
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 مع المیم الساكنة في كلمتین مع المیم الساكنة في كلمة الحرف

 أم يريدون عميا الياء
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  : الفرق بین اإلقالب واإلخفاء الشفوي
فكيف يتم ، هو قلب النون الساكنة أو التنوين إلى ميم اإلقالبلقد علمنا مما سبق أن 

وذلك يكون بإضعاف مخرج الميم بأن نقلل درجة إطباق الشـفتين عنـد   ، النطق عمليا
إنما المطلـوب هـو   ، ليس معناه أن يكون هناك انفراج بين الشفتينوهذا ، النطق بالميم

مـع مصـاحبة الغنـة    ، الشفتين عند إخراج المـيم ) إطباق شديد(نطق الميم دون كز 
ولكـن هـو   ، فهو ليس إعدام ذاتها بالكلية:  اإلخفاء الشفوي للميمأما . المالزمة للميم

عل انفراجة بسيطة جدا جدا قـدرها  وذلك بج، تقليل االعتماد على مخرجها وهو الشفتان
  . العلماء بمسافة سمك ورق الشفاف الخفيف

  
 أحكام النون واملیم املشددتني   

  أحكام الميم والنون المشددتين
  .أن أي ميم مشددة أو نون مشددة واجبة الغنة -أخي القارئ -اعلم
  ثم أنتم/   إن اهللا   : مثال

مخرجهـا  ، جسـم المـيم والنـون المشـددتين     هي صوت لذيذ مركب في: والغنة
  .ومقدارها حركتان، الخيشوم

  : ولك أن تعرف أخي القارئ أن الغنة لها درجات
  .أي الميم والنون المشددتين، أقواها في المشدد .1
 .لكم ما سألتم، من مال، من يقول: مثل: في المدغم .2

 .من جاء، أن صدوكم: مثل: في المخفي .3

 .من عمل، ن آمنم: مثل، في المظهر الساكن .4

  ...الذين آمنوا: في المظهر المتحرك .5
  

  .ولكنها تتفاوت في الدرجات، ويرجع سبب ذلك إلى أن الغنة الزمة للنون والميم
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وهذا فـي حالـة   ، واعلم أيضا أن الغنة تتبع  ما بعدها من ناحية التفخيم والترقيق
ما بعدها حرفًا مرققًـا  وإذا كان ، فإن كان ما بعدها حرف مفخم تفخم، المدغم والمخفي

  : وإليك الدليل من تحفة  األطفال، ترقق
ــددا  ــا ش ــم نونً ــا ث ــن ميم   وســمي كــل حــرف غنــة بــدا   وغ

  
 الـمــــــد   

أنـه كـان   ) (اعلم أخي القارئ أن األصل في هذا الباب هو ما نُقَل عن ابن مسـعود  
وقرأها  ))1 قَات للْفُقَراِء والْمساكنيِإِنما الصد : فقرأ الرجل. يقرُِئ رجالً القرآن

: فقال الرجـل ). (ما هكذا أقرأنيها رسول اهللا : "مرسلة أي مقصورة فقال ابن مسعود
إِنمـا الصـدقَات (    (أقرأنيها رسول اهللا: فقال. كيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن؟

  .رواه الطبراني). (كذا أقرأنيها رسول اهللا ه: وقال. ومدها  للْفُقَراِء والْمساكنيِ

  : ولهذا لك أخي القارئ أن تعلم

  .بمعنى يزدكم  ))2 َويمددكُم بِأَموالٍ وبنِني : الدليل،   الزيادة:  لغةالمد   -أوالً

هو إطالة الصوت بحرف من حروف المد الثالثة عنـد مالقـاة همـز أو    :  اواصطالح
أننا نزيد في مدة الصوت عند مالقاة الهمز أو السكون، وهذه الزيادة  وهذا معناه. سكون

  .الكالم عن كل موضع بالتفصيل اوسيأتي قريب. تتفاوت من موضع إلى آخر

فما الذي يقابل المد،  أو بمعنى ضده؟  أال وهو . علمت أخي القارئ أن المد هو الزيادة
  ؟ افما هو القصر  لغةً واصطالح. القصر

. بمعنـى محبوسـات   ))1 حور مقْصورات في الْخيامِ: الدليل. الحبس: لغةالقصر 
هو إثبات حرف المد من غير زيادة: اواصطالح.  

                                         
  ).60(من اآلية ، سورة التوبة  )1(
  ).12(من اآلية ، سورة نوح  )2(
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ويبقى لك أخي القارئ أن تعرف أن هناك مرتبة أخرى بـين المـد والقصـر، وهـي     
  .التوسط

بمعنـى   ))2 مـةً وسـطاً  وكَذَلك جعلْناكُم أُ : الدليل. االعتدال: ً لغةوالتوسط  
  .معتدلة

فالقصر مقداره حركتـان، والتوسـط   . مرتبة متوسطة بين القصر والمد: هو اواصطالح
  .مقداره أربع حركات، والمد مقدار ست حركات

  

  حروف المـد واللِّـین: ثانیًا 
موم والواو المض، األلف المفتوح ما قبلها: وهي. اعلم أخي القارئ أن حروف المد ثالثة

  .ما قبلها، والياء المكسور ما قبلها
  :ويقول اإلمام الجمزوري

  من لفظ واي وهي فـي نوحيهـا     حروفهـــا ثالثـــة ففيهـــا  
  شرطٌ وفـتح قبـل ألـف يلْتَـزم       والكسر قبل الياء وقبل الواو ضـم 

  

  :أمثلة على حروف المد الثالثة 
  ألف مفتوح ما قبلها   " قَال"

  شرط حروف المد الثالثة  قبلهاواو مضموم ما   " يقُول"

  ياء مكسور ما قبلها  "قيل"

ويتبقى لك أخي القارئ أن تعلم ما حروف اللين؛ فحرفي اللـين همـا اليـاء والـواو     
 –خَـوف   –بيت : مثال .  ولم يأت بعدهما إال حرف واحد. الساكنتين المفتوح ما قبلهما

  نَوم –شَيء 

                                                                                                             
  ).72(اآلية ، سورة الرمحن  )1(
  ).143(من اآلية ، سورة البقرة  )2(
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  :ويقول اإلمام سليمان الجمزوري

  إن انفتـاح قبــل كــٍل أعلنـا      لين منهمـا واو ويـاء مسـكنًا   وال
  : أقسام المـد  

  المد الفرعي:  اثاني. المد األصلي: ينقسم المد إلى قسمان أوالً 
، وهو الذي ال يتوقف على سبب وال بدونـه الحـروف تجتلـب   :  المد األصلي. أوالً  

ألن صاحب الفطرة السليمة ال يزيده  ابيعيبمعنى أنه ال تقوم ذات الكلمة إال به وسمي ط
والحركة هي مقـدار قـبض أو بسـط    . وال ينقصه عن حركتين وهما مقداره الطبيعي

  .تمد بمقدار حركتين. ل يل  قويق: ومثال ذلك يقال. اإلصبع

  : هي، وللمد الطبيعي حاالت

  .فال تجعلوا: مثل، يثبت وصالً ووقفًا )1(

 .بصيرا~ به: مثل، يثبت وصالً ال وقفًا )2(

، عليمـا : مثـل ، وهو كل تنوين منصوب موقوف عليـه ، يثبت وقفًا ال وصالً )3(
، وكل حرف مد حذف اللتقاء الساكنين في الوصل فعند الوقـف يثبـت  . حكيما

  .قاال الحمد هللا، كانتا اثنتين: مثل

  : دليل الطبيعي 

ـــه    ــي ل ــلي وفرع ــد أص ــ   الم ــم أوالً طبيعيـ ــو اوسـ   وهـ
ــى ســب ــب     بمــا ال توقــف لــه عل ــروف تُجتَلَ ــه الح   وال بدون

  

وهو المـد الزائـد عـن المـد     ، وهو الذي يتوقف على سبب:  المـد الفرعي: ثانياً 
  :والدليل. وذلك ألنه يتوقف مده على أسباب. األصلي

  سبب كهمـزِ أو سـكون مسـجالً      واآلخر الفرعـي موقـوف علـى   
  

  :أسباب المد الفرعي 
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الهمـز        : مد الفرعي له أسباب،  فما هذه األسـباب؟  هـي  كما علمت أخي القارئ أن ال
  .والسكون بنوعيه

  :الھمـز : أوًال 

  .يتسبب الهمز في ثالثة أنواع من المدود

  .المد البدل)3(    المد المنفصل)2(    .المد المتّصل)1(
  : المد المتصل: أوًال 

  .أن يأتي حرف المد والهمز في كلمة واحدة: هو :  تعريفه
  .وهذا الهمز متطرف يعني في آخر الكلمة . جيء . سوء . يشاء .  السماء ): 1(مثال

  . وهذا الهمز متوسط في الكلمة. سوءاتكم .  خطيئاتكم  .  المالئكة  ): 2(    

  : ينقسم إلى قسمينوعلى هذا فإن المد المتصل 

 : ويأتي على ثالثة أنواع، وهو أن تكون الهمزة في آخر الكلمة: متطرف .1

 . ))1 والسماَء بنيناها بِأَيد وإِنا لَموسعونَ : مثل، فتوحالم .أ 

 . ))2 أَأَنتم أَشد خلْقاً أَمِ السماُء بناها : مثل، المضموم .ب 

أَفَلَم ينظُروا إِلَـى السـماِء فَـوقَهم كَيـف             : مثل، المكسور .ج 
  . ))3 بنيناها

،         ))4الْمالئكَـةُ   : مثـل ، وهو أن تكون الهمزة في وسط الكلمـة  :متوسط .2
 كُميئَاتطخ )1( ، كُمآتوس )2( .  

                                         
  ).47(اآلية ،  سورة الذاريات  )1(
  ).27(اآلية ، سورة النازعات  )2(
  ).6(اآلية من ، سورة ق  )3(
  ).4(من اآلية ، سورة القدر  )4(
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فال يجـوز قصـره   . اعلم أخي القارئ أن المد المتصل واجب المد :حكم المد المتصل 
اأبد .وفـي  . ة عشرأن المد المتصل متفق على مده من جميع القراء األربع اواعلم أيض

  :ذلك يقول اإلمام سليمان الجمزوري

  في كلمـة وذا بمتصـل يعـــد      فواجب إن جـاء همـز بعـد مـد    
        

 احركات إذا كان متطرفً 6حركات ويصل إلى  5إلى  4ومقدار المد المتصل من 
 :الدليل. عليه اموقوفً

  في كلمة وذا بمتصل يعد   مـد  فواجب إن جـاء همـز بعـد   
   

  :المد المنفصل :ثانیًا 

. هو أن يأتي حرف المد في آخر الكلمة األولى والهمز في أول الكلمة الثانية: تعريفه 
  .)5( قَالُوا آمنا ،)4(  قَالَ إِني أَعلَم ،) )3 إِنا أَنزلْناه : مثال

قصره أي يجوز . الجوازاعلم أخي القارئ أن المد المنفصل حكمه :  حكم المد المنفصل
  :الدليل). وهذا لجميع القراء(وتوسطه ومده 

ــل  ــر إن فص ــد وقص ــائز م ــل    وج ــذا المنفص ــة وه ــل بكلم   ك
        

وهذا الدليل أخي القارئ لعموم القراء فمنهم من قصر المنفصل ومنهم من توسط في 
  .المنفصل ومنهم من مد المنفصل

                                                                                                             
  ).161(من اآلية ، سورة األعراف  )1(
  ).26(من اآلية ، سورة األعراف  )2(
  ).1(من اآلية ، سورة القدر  )3(
  ).30(من اآلية ، سورة البقرة  )4(
  ).14(من اآلية ، سورة البقرة  )5(
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فلقد توسط حفـص عـن    .والذي يهمنا في هذا المجال هو اإلمام عاصم وراويه حفص
حركات ولذلك يسمى حكم المد المنفصل جائز جـواز   5: 4عاصم في المنفصل بمقدار 

  .حركات 5: 4مقيد بـ 
  :سبب المد المنفصل أو وجھھ أو علتھ  ھو

وعلته هي أن حرف المد ضعيف و الهمز قوي، فمـددنا  ، سبب المد المنفصل هو الهمز
  .و القويالضعيف لكي نتمكن من النطق بالهمز وه

  الفرق بین حرف المد والھمز
  

 حـــــروف المـــد الهـــــمز وجـــــه المقارنة

مخرج الهمز من  من ناحية المخرج
 أقصى الحلق

مخرج حروف المد من 
 الجوف

  حروف المد ضعيفة  الهمز قوي  من ناحية القوة والضعف

حروف المد ليس عليها   الهمز عليه حركة  من ناحية الرسم
  حركات

  حروف المد حروف فرعية  الهمز حرف أصلي  من ناحية األصلي والفرعي

ولكن البد لك أخي القارئ أن تعرف أن المد المنفصل يجوز قصره بمقـدار حـركتين   
ولكن بشـرط أن تراعـي الخـالف بـين     . وذلك على رواية حفص من طريق الطيبة

: طريق الطيبة وهما وهناك أخي القارئ طريقان لقصر المنفصل عن. الشاطبية والطيبة
  .طريق المصباح وطريق روضة ابن المعدل

  .وإليك أخي القارئ هذه الخالفات وسنكتفي في هذا الموضع بذكر طريق المصباح

يخالف المصباح الشاطبية مع قصر المنفصل في عشرة أحكام في القرآن الكريم : أوالً 
  :وهي
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  .وجوب إشباع المتصل .1

  ).آلذكرين(نحو  في اوجوب إبدال همز الوصل ألفً .2

) في الخلق بصطة(وجوب قراءة كلمة يقبض ويبصط في سورة البقرة  .3
  .باألعراف بالصاد

  .بالمرسالت) يخلقكم(وجوب اإلدغام الكامل في  .4

  .بالسين في الطور) المصيطرون(وجوب قراءة  .5

  .بالشعراء) فرق(وجوب تفخيم راء  .6

تحذف األلف عند ) سالسال(بالنمل وكذلك كلمة ) آتاني(وجوب حذف الياء من  .7
  .الوقف في سورة اإلنسان

  .بيوسف) تأمنا(وجوب اإلشمام من  .8

  .في الروم) ضعف ، ضعفا(وجوب فتح الضاد في  .9

  .جواز التكبير بين السورتين من آخر الضحى إلى آخر الناس  .10

ومن هذا يتضح لك أخي القارئ أنه يجب على من يريد أن يقصر المنفصل على رواية 
  .الخالفات حفص أن يراعي هذه

ولقد ذكرت لك أخي القارئ هذه الخالفات على سبيل المعرفة ولكـن يجـب علـى أي    
قارئ مبتدئ ليس له أي دراية بعلم القراءات وال يعلم عن هذه الطرق شـيئاً أن يتبـع   

إلى  4عليه فيجب عليه التوسط في المنفصل من  االشاطبية في هذه األحكام وذلك تيسير
  .حركات 5

  :د البـدلم: ثالثًا 
  أن يتقدم حرف الهمز على حرف المد: هو. تعريفه 

  أوتوا.  إيماناً  .  ءامنوا  :  مثال 

  . وهكذا أخي القارئ ترى أن حرف الهمز جاء قبل حرف المد في كل األمثلة السابقة
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  :الدليل 

ــذا     أو قدم الهمز على حرف المد  وذا   ــا خ ــآمنوا إيمانً ــدل ك   ب
فُأبدلت الهمز الثانية حرف مد من . هو أن أصل البدل همزتان .ولذلك سبب نقوله لك

  :مثال. جنس حركة الهمزة األولى وذلك للتسهيل والتيسير
  إيماناً  بعد البدلإإماناً .  ءامنوا   بعد اإلبدالَأَأمنوا 

  أوتوا  بعد اإلبدالأأتوا  

  : الدليل

  وإبدال أخرى الهمزتين لكلهـم إذا 
 

ــال    ــآدم أوه ــزم ك ــكنت ع   س
  

  .حكمه الجواز بمعنى يجوز قصره وتوسطه ومده: حكم مد البدل 

ولكن لك أخي القارئ أن تعلم أن المد البدل قد قصره جميع القراء بمقدار حـركتين إال  
  .حركات) 6(والمد ) 4(والتوسط ) 2(فله في البدل القصر  ورش

بة لورش المصـري  أما بالنس، وخالصة ذلك هو أن البدل مقداره حركتان لجميع القراء
  .والمد ست حركات، والتوسط أربع، فله فيه القصر حركتان

  

  والبدل؟، والمنفصل، ما الفرق بین المد المتصل: س
  :وإليك أخي القارئ في هذا الجدول التالي توضيح الفرق بين المتصل والمنفصل والبدل

  الفرق بین المتصل والمنفصل والبدل

وجه 
 المقارنة

 البـــــدل ـــلالمنفصـ المتصـــل
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وجه 
 المقارنة

 البـــــدل ـــلالمنفصـ المتصـــل

يكــون حــرف المــد  التعريف
والهمز في كلمة واحدة 

 )شاء(

يكون حرف المد فـي  
آخر الكلمـة األولـى   
والهمز في أول الكلمة 

 )يا أيها(الثانية 

يتقدم حرف الهمز على 
حرف المد في كلمـة  

 )ءامنوا(واحدة 

ــى   الحكم ــب بمعن ال : واج
  يجوز قصره

ــى ــه : جــائز بمعن في
  المدالقصر والتوسط و

فــي : جــائز بمعنــى
  .القصر والتوسط والمد

المقــدار 
  للمد

ــن   ــداره م  5: 4مق
حركات وصال ويصل 

حركـات عنـد    6إلى 
الوقف عليه إذا كـان  

  متطرفًا

ــن   ــداره م  5: 4مق
حركات ولحفص عـن  

  حركات 4عاصم 

مقداره حركتان لجميع 
القراء ومنهم حفـص  
عن عاصـم باسـتثناء   

  ورش فله الثالثة أوجه

بب المد المتصل هو س  السبب 
  الهمز

سبب المد المنفصل هو 
  الهمز

سبب المد البـدل هـو   
  الهمز
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وجه 
 المقارنة

 البـــــدل ـــلالمنفصـ المتصـــل

هو أن حـرف المـد     وجه المد
ضعيف والهمز قـوي  
فمددنا الضعيف لنتمكن 
من النطق بالهمز وهو 

  القوي

هـو أن حـرف المـد    
ضعيف والهمز قـوي  
فمددنا الضعيف لنتمكن 
من النطق بالهمز وهو 

  القوي

ـ  ة هو أن  أصل الكلم
ــداهما   ــان إح همزت
متحركة والثانية ساكنة 
فُأبدلت السـاكنة مـن   
جــنس المتحركــة   

فاجتمع حرف ، للتسهيل
الهز القـوي وحـرف   

فمـددنا  ، المد الضعيف
الضعيف لنتمكن مـن  
النطق بـالهمز وهـو   

  .القوي
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  .السبب الثاني من أسباب المد الفرعي وھو السكون:  اثانًی

  :م إلى قسميناعلم أخي القارئ أن السكون ينقس

  .سكون عارض ناتج عن الوقف على الكلمة .1

 .سكون الزم أي من بنية الكلمة .2

  :السكون العارض : أوًال 
  :ويتسبب هذا السكون في نوعين من المد

  :المد العارض للسكون. 1

عنـدما  :  بمعنـى . ال وصالً اأن يأتي بعد حرف المد سكون عارض وقفً: هو. تعريفه
فإنك تقـف علـى هـذه الكلمـات     ) تعلمون(أو ) الرحيم(أو ) الرحمن(تقف على كلمة 

فيكون حرف المد في الكلمة جاء بعده سـكون  . بالسكون ألن األصل في الوقف السكون
أو )  الرحــيم : (عارض فيمد في حرف المد الموجود في الكلمة مثـال علـى ذلـك    

  ).تعلمون(

للسكون القصر والتوسط  وهو الجواز بمعنى أن يجوز للقارئ في المد العارض:  حكمه
والمد كما في المثال السابق ولكن على شرط أن اللفظ في نظيره كمثله بمعنـى أنـه إذا   
قرأ قراءته بالقصر حركتان فعليه أن يقرأ المد العارض للسكون كله حركتين فال يقصر 

  .في موضع ويمد في موضع آخر

  :الدليل 

ــكون  ــرض الس ــل ذا إن ع ــتعي    ومث ــون نسـ ــاً كتعلمـ   نوقفـ
  

  : ملحوظة 
ومما سبق لك أخي القارئ فاعلم أن المد العارض للسكون ال يتحقق فيه المد إال عند 

  .مقداره حركتان اطبيعي اوأما عند الوصل في القراءة فيكون مد، الوقف على الكلمة



    41  

) منصـوب أو مفتـوح  (، )مرفـوع أو مضـموم  : (وللمد العارض للسكون ثالثة أنواع
والمضـموم  ، وذلك ألن المرفوع والمنصوب والمجرور للمعرب ،)مجرور أو مكسور(

  .والمفتوح والمكسور للمبني؛ حيث إن الكالم ينقسم إلى معرب ومبني

القصر و التوسـط  : وهي. ففيه ثالثة أوجه) العالمين(مثال : المنصوب والمفتوح  :أوالً 
  .وهو السكون التام، والمد على سكون المحض

ثالثـة  : وهي. ففيه أربعة أوجه). مالك يوم الدينِ: (مثال. لمكسورالمجرور أو ا : اثاني
بسكون المحض والقصر مع الروم ، والروم هو اإلتيان ببعض الحركة بصوت يسـمعه  

  .القريب دون البعيد

ثالثة على سـكون  : ففيه سبعة أوجه وهم). نستعين: (المرفوع أو المضموم مثال :ثالثاً 
اإلشمام هو ضم الشفتين بعد تسكين الحرف بحيـث يـراه   المحض، وثالثة باإلشمام، و

المبصر دون الكفيف ، والقصر مع الروم وهذه األوجه إذا كان المد العارض للسـكون  
  .غير مهموز بمعنى أنه ال ينتهي بهمز

  

o اأما إذا كان مهموز  ا افإن كان منصوبنحو ، أو مفتوح)ففيـه ثالثـة   ) إذا جاء
ركات على سكون المحض فال يجوز فيـه القصـر   ح 6أو  5أو  4: أوجه هي

  .والمتصل واجب المد. ألنه من قبيل المد المتصل

o ا ففيه خمسة أوجها أو مكسورعلـى   6أو، 5أو، 4: وهـي ، أما إذا كان مجرور
  .مثال من السماء، حركات مع الروم 5أو ، 4و، السكون المحض

o ا مثال اأما إذا كان مرفوعيه ثمانية أوجه وهـي ثالثـة   فف) يشاء: (أو مضموم
واثنـان مـع     6أو  5أو  4وثالثة مع اإلشمام  6أو  5أو  4بالسكون المحض 

  .حركات  5أو  4الروم 
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  :مـد اللـین :  اثانًی
ولم يأت بعدهما إال حرف واحد مثـال  . واو أو ياء سكِّنا وانفتح ما قبلهما: هو. تعريفه

  . صيف ، خَوف

  .وز في القصر والتوسط والمديج: بمعنى. جائز:  حكمه

كما تكلمنا فـي المـد   ، وذلك عند الوقف على الكلمة، بشرط أن اللفظ في نظيره كمثله
واعلم أيضاً أخي القارئ أن مد اللين قد اعتبره العلماء مدرج تحـت  . العارض للسكون

  .المد العارض للسكون

  

  : ملحوظة

وهو السـكون  ، ن يتفقان في السبباعلم أخي القارئ أن المد العارض للسكون ومد اللي
ولذلك اتفق القراء على أن مد اللين لـه  نفس األوجه التـي للعـارض فـي    ، العارض

  . وأن اللين في نفس قوة العارض، أنواعه الثالثة

  
  :المد الالزم :  اثانًی

  . عرفت أخي القارئ مما سبق أن السبب الثاني للمد الفرعي وهو السكون

. سكون عارض ونتج عنه المد العارض للسكون: قسم إلى قسمينوعلمت أن السكون ين
وسيأتي الكالم عنهم بالتفصيل . والسكون الالزم، وينتج عنه المد الالزم بأنواعه األربعة

  .إن شاء اهللا

مثال دآبـة  . اأن يأتي بعد حرف المد سكون ثابت وصالً ووقفً:  هو. تعريف المد الالزم
  .كآفَّة الــم. الحآقَّة . 

  .حركات 6أي لزوم مده . اللزوم: هو. حكم المد الالزم

  :ويقول اإلمام الجمزوري
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ــالً ــكون أصــ   بعــد مــد طــول اوصــالً ووقفًــ   والزم إن الســ
  :أقسام المد الالزم 

  :ينقسم المد الالزم إلى أربعة أنواع 

  .المد الالزم الكلمي المخفَّف. 2.           المد الالزم الكلمي المثقَّل .1

  .المد الالزم الحرفي المخفَّف. 4.          مد الالزم الحرفي المثقَّلال .3

  :وفي ذلك يقول اإلمام محمد بن سليمان الجمزوري

ــه    أقســـام الزم ليـــديهم أربعـــة ــي  مع ــي وحرف ــك كلم   وتل
  فهـــذه أربعــــة تفصـــــل   كالهمـــا مخــــفَّف  مثقَّــــل

  
  :المد الالزم الكلمي المثقَّل : أوًال  
في الكلمة مـع تشـديد    اأن يأت بعد حرف المد سكون ثابت وصالً ووقفً: هو .تعريفه

إذا نظرت أخي القـارئ إلـى هـذه    ) الحآقّة: (مثال. الحرف الذي يأتي بعد حرف المد
فحرف المد فيها هـو  ) ا ل ح ا قْ قَ ـة (الكلمة فستجد أنها مكونة من الحروف اآلتية 

القاف األولى الساكنة وجاء بعد القـاف   األلف جاء بعده حرف ساكن سكون أصلي وهو
والذي يرمز إليه بعالمـة التشـديد   . الساكنة قاف أخرى متحركة فوجب فيهما اإلدغام

  .حركات 6فهو الزم للزوم مده : ويطلق على هذا المد مد الزم كلمي مثقَّل( ّ) وهي 

فعـل مثـل   أو ) الصـاخَّة (والكلمة إما أن تكون اسم مثل . ألنه يوجد في كلمة وكلمي
فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مـد فهـو   "ولذلك يقول الناظم رحمه اهللا ) يحآجون(

  .كما في المثال السابق" كلمي وقع ومثقل ألنه مدغم أو مشدد

  . هو لزوم مده ست حركات: حكمه
  

 :المد الالزم الكلمي المخفَّف : ثانیًا 
ووقفا غير مدغم أو غير مشدد أن يأت بعد حرف المد سكون ثابت وصالً : هو .تعريفه

  .في كلمة
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  .حركات 6هو لزوم مده . حكم المد الالزم الكلمي المخفف:  حكمه

  

واعلم أخي القارئ أن هذا النوع من المد لم يأت في القرآن الكريم إال في موضعين فقط 
، ))1ونَآلْآنَ وقَد كُنتم بِه تستعجِلُ ال ثالث لهما، وهما في موضعي سورة يونس 

 ُلقَب تيصع قَدآلْآنَ و )2(.  

  
 :المد الالزم الحرفي : ثالثًا 

اعلم أخي القارئ أن المد الالزم الحرفي ال يكون إال في أوائل السور وهو في الحروف 
ولقد عد العلماء الحروف الهجائيـة التـي   . الهجائية المقطعة مثل الـم ، الـر ، حـم

فوجـدوها أربعـة عشـر    ، آن الكريم بعد حذف المكرر منهاجاءت في فواتح سور القر
نـص  (أو ، )طرق سـمعك النصـيحة  (أو ) صله سحيرا من قطعك(مجموعة في  احرفً

  ).حكيم قاطع لـه  سر

  : أي حرف من الحروف الهجائية مكون من ثالثة حروف مثال: معلومة 

  .صاد= نون        ،             ص = ميم           ،        ن = م 

  .وهكذا أخي القارئ فتح اهللا علينا وعليك فتوح العارفين

فإن العلماء اشترطوا في حروف المد الهجائية أن تكون ثالثيـة الحـروف ويتوسـطها    
  :-رحمه اهللا-ولذلك يقول الناظم. حرف مد أو حرف لين

ــد  ــروف وج ــي الح ــي ثالث ــدا     أو ف ــي ب ــطه فحرف ــد وس   والم
روف األربعة عشر الهجائية التي بدأت بها سور القرآن ولهذا السبب قسم العلماء الح

  :الكريم إلى ثالثة أقسام

                                         
  ).51(من اآلية ، سورة يونس  )1(
  ).91(ن اآلية م، سورة يونس  )2(
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أ ، أ ل : قسم ال يمد أصالً وهو األلف ألنه لم يتوسطه حرف مد أو حرف لـين  :أوالً  
  . ف وهكذا كما ترى فهو فقد شرط من شروط المد الالزم لحروف الهجاء

  ".سل نقصكم ع"حرف : وهي. حركات 6قسم يمد  :ثانياً 

حروف نجد أن كل حرف منها مكـون مـن ثالثـة حـروف      8وهذه الحروف عددها 
ع ي ن  وهكذا كما ترى أن هـذه  = م ي م  ،  ع= ويتوسطه حرف مد أو لين مثال م

وأن ، الحروف قد توفر فيها شرطي المد وهي الثالثية وأن يتوسطها حرف مد أو لـين 
  .ووقفًا الحرف الثالث ساكن سكونًا ثابتًا وصالً

حـي  (حروف مجموعة في لفـظ   5ومقداره حركتان وهى  اطبيعي اقسم يمد مد :ثالثاً 
 اوهذه الخمسة أخي القارئ نجد أنها عند نطقها تفقد شرط الثالثية فهي ال تمد مد) طهر
وهي بهذا فقدت الحـرف الثالـث   ، م ي م حـافمثالً عندما تقرأ حـم فهي هكذا  االزم

وليس فيها إال حرف المد فهي تمد مدا طبيعيا مقداره ، بب المد الالزمالساكن الذي هو س
  .حركتان

وإليك أخي القارئ جدوالً يبين لك حروف الهجاء المقطعة المبدوءة في أوائـل السـور   
  :ومقدار كل حرف منها

 مقــــدار مـده حرف الهجاء 

  ال مد فيه أو ال يمد أصال  )ا(األلف  أوالً
  يمد مد الزم ست حركات  )ك(الكاف   ثانياً

  "  "    "     "       "   )م(الميم   
  "  "    "     "       "  )ع(العين   
  "  "    "     "       "  )س(السين   
  "  "    "     "       "  )ل(الالم   
  "  "    "     "       "  )ن(النون   
  "  "    "     "       "  )ق(القاف   
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 مقــــدار مـده حرف الهجاء 

  "    "     "       " "   )ص(الصاد   
  تمد مداً طبيعياً مقداره حركتان  )ح(الحاء   ثالثاً

  "   "      "       "       "  )يا(الياء   
  "   "      "       "       "  )طا(الطاء   
  "   "      "       "       "  )ها(الهاء    
  "   "      "       "       "  )ر(الراء    

  

  .القارئ الحروف الهجائية بأقسامها الثالثةولقد عرفت أخي 

" الــم "فإذا جاء حرف المد وبعده حرف مدغم كان الحكم مد الزم حرفي مثقَّل مثـال  
فالالم فيها مد الزم حرفي مثقَّل وذلك سببه هو إدغام الميم من حرف الالم فـي المـيم   

  .التي تأتي بعدها من حرف الميم

خفف غير مدغم فيكون الحكم مـدا الزمـا حرفيـا    أما إذا جاء بعد حرف المد حرف م
  .فالم في المثال لم تدغم فيما بعدها ولذلك سمي مخفف" الـر"مخففًا مثال 

  :وإليك أخي القارئ الدليل من التحفة 

  وجــــوده وفي ثمان انحصـر   والالزم الحــرفي أول الســور
  أخـص  وعين ذو الوجهين والطول   يجمعها حروف كم عسـل نقـص  
ـً     وما سوى الحرف الثالثي ال ألـف  ــ ــداً طبيعي ــده م ــف افم   أل

  في لفظ حي طـاهر قـد انحصـر      فــي فــواتح الســور اوذاك أيضــ
  من قطعك ذا اشـتهر  اصله سحير   وليجمع الفـواتح األربـع عشـر   

  

  : ملحوظة 

  :اعلم أخي القارئ أكرمك اهللا أن هناك أنواعا أخرى من المدود مثل
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وهذا المد ال يكون إال في إثبات . أيضاً المد المعنوي: ويسمى . عظیممد الت .1
  .}ال إله إال أنت سبحانك}  {اهللا ال إله إال هو{كقوله تعالى . األلوهية هللا

ین   .2 عبارة عن كل ياءين إحداهما ساكنة مكسـور مـا   : وهذا المد هو :مد التمك
. مد للتمكن من النطق بالكلمةوهذا ال، وهي الياء األولى والثانية ياء مديه. قبلها
،          ))1 وإِنْ تلْـووا  : مثـل ، أو واوين أيضـا . عـلِّـيين  ،  يحيي: مثال
 مهقَالُوا و )2( .  

عبارة عن الوقف على التنوين المنصوب بالفتح في آخر : وهو. مد العوض .3
ويستثنى ، ، كبيرا احكيما ، عليم:   مثل . الكلمة بألف مدية مقدارها حركتين

  .تاء التأنيث المربوطة المنونة بالنصب فالوقف عليها بالهاء: من ذلك
لة   .4 ـد الص اعلم أخي القارئ أن حفص عن عاصم أشبع هاء الضمير المفـرد  : م

الغائب بياء لفظية إذا كانت مكسورة وما قبلها محرك وما بعدها محرك أو واو 
ولَه ما : مثال. رك وما بعدها محرك لفظية إذا كانت مضمومة وما قبلها متح

اتاومي السف  )3( ، َكَان هإِن  )4( ، لَةافن بِه دجهفَت )5(  افتمد مد 
أما إذا جاء بعده الهمز فيمد مـداً  . مقداره حركتان ويسمى صله صغرى اطبيعي

: مثـال . حركات 5إلى  4ويقدر مقدار . منفصالً بمعنى يأخذ حكم المد المنفصل
 إِلَّا بِإِذْنِه هدنع فَعشي يذَا الَّذ نم )6(  ، إِلَّا هلْمع)7(   ويسمى صـلة

  .كبرى

                                         
  ).135(من اآلية ، سورة النساء  )1(
  ).96(من اآلية ، سورة الشعراء  )2(
  ).52(من اآلية ، سورة النحل  )3(
  ).3(من اآلية ، سورة النصر  )4(
  ).79(من اآلية ، سورة اإلسراء  )5(
  ).255(من اآلية ، سورة البقرة  )6(
  ).255(من اآلية ، سورة البقرة  )7(
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أما في حالة الوقف فيكون الوقف . مد الصلة ال يكون إال في حالة الوصل :فائدة 
  .بالسكون

ي، وسمي بهـذا  وهذا المد أخي القارئ هو من قبيل المد الالزم الكلم .مد الفرق .5
االسم ألنه يفرق بين الخبر واالستفهام وهذا المد ال يوجد في القرآن الكـريم إال  

  :في ستة مواضع وهي

 موضعان في سورة األنعام :  نِقُْليثَيأَمِ الْأُن مرنِ حيآلذَّكَر )1( .  

 موضع في سورة يونس : فْتت لَى اللَّهع أَم نَ لَكُمأَذ ونَآللَّهر )2( .  

 موضع في سورة النمل : َرِكُونشا يأَم ريخ آللَّه )3( .  

 موضعان في سورة يونس : َجِلُونعتست بِه متكُن قَدآلْآنَ و)4( ،  َآلْآن
  . ))5 وقَد عصيت قَبلُ

ـ  احركات، وفيه أيض 6ويمد هذا المد بمقدار  ة مـع  وجه التسهيل في الهمزة الثاني
  .وهذا الوجه من طريق الشاطبية أيضا، القصر

 خمارج احلروف   
والمخرج هو محـل خـروج   ، اعلم أخي القارئ أن كلمة مخارج هي جمع مخرج

، وإذا أردت أن تعرف مخرج أي حرف فعليك أن تشـدد الحـرف أو تسـكنه   ، الحرف
ـ    ، وتدخل عليه همزة الوصل بأي حركة رج فحيث ما انقطع الصـوت فهـذا هـو مخ

  .الحرف

                                         
  ).143(من اآلية ، األنعام سورة  )1(
  ).59(من اآلية ، سورة يونس  )2(
  ).59(من اآلية ، سورة النمل  )3(
  ).51(من اآلية ، سورة يونس  )4(
  ).91(من اآلية ، سورة يونس  )5(
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  .ومخارج فرعية، مخارج عامة: ومخارج الحروف أخي القارئ تنقسم إلى
  : المخارج العامة هي خمسة مخارج -أوالً

  .هو الخالء الداخل في الفم: الجوف .1
 .هو يبدأ مملي يلي الصدر وينتهي عند لسان المزمار: الحلق .2

 .اللسان .3

 .الشفتان .4

  .الخيشوم .5
  .والشفتان، واللسان، الحلق: وهي، ثةوتنحصر هذه المخارج الخمسة في ثال

  
وكل مخـرج يشـتمل   ، المخارج الفرعية هي التي تتفرع من المخارج العامة -ثانيا

  : ولقد ذهب العلماء في عدد هذه المخارج إلى ثالثة مذاهب، على مخرج واحد
  

وعلـى هـذا   ، ذهب الخليل بن أحمد الفراهيدي إلى أنها سبعة عشر مخرجا -أوالً
  .هب اإلمام محمد بن الجزريالقول ذ

وإسـناد  ، ذهب سيبويه إلى أنها ستة عشر مخرجا بإسقاط مخـرج الجـوف   -ثانيا
واليـاء  ، فمثالً األلف المدية مع مخرج الهمز، حروفه إلى مخارج الحروف المماثلة لها

والواو المدية مـع مخـرج   ، المدية مع مخرج الياء المتحركة األصلية من وسط اللسان
وعلى هذا ذهب اإلمام الشاطبي على أنهـا سـتة   ، لمحركة األصلية من الشفتينالواو ا

  .عشر مخرجا
  

ذهب الفراء ومن معه من النحويين إلى أن عدد مخارج الحروف هو أربعة  -ثالثًـا 
وجعـل مخـرج   ، وإسناد حروفه كما سبق، وذلك بإسقاط مخرج الجوف، عشر مخرجا

  .النون والراء والالم مخرجا واحدا
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على مذهب الخليل  -إن شاء اهللا –سنتكلم في هذا الموضوع  -أخي القارئ -ولكننا
وهو المـذهب  ، بن أحمد واإلمام الجزري على أن مخارج الحروف سبعة عشر مخرجا

  : وهي كاآلتي، المختار
  

  : الجوف -أوًال
األلـف  : ويخرج منه حـروف المـد الثالثـة   ، وهو الخالء الداخل في الفم والحلق

وتسـمى هـذه   ، والواو المضموم ما قبلهـا ، والياء المكسور ما قبلها، توح ما قبلهاالمف
  ".الحروف المدية أو الجوفية"الحروف بـ

  
  : الحلق -ثانًیا

، أدنى الحلـق  -وسط الحلق –أقصى الحلق : هي، وينقسم إلى ثالثة مخارج فرعية
  .وبذلك يكون الحلق به ثالثة مخارج

  .ويخرج منه الهمز والهاء، صدر مباشرةًوهو ما يلي ال :أقصى الحلق .1
 .ويخرج منه العين والحاء المهملتان :وسط الحلق .2

ويخـرج منـه الغـين والخـاء     ، وهو مما يقارب لسان المزمار :أدنى الحلق .3
  .وتسمى هذه الحروف الستة بالحروف الحلقية، المعجمتان

  
  : اللسان -ثالًثا
يخرج منها ثمانية عشـر  ، فرعيةأن اللسان به عشرة مخارج  -أخي القارئ -اعلم

  : وهي كاآلتي، حرفًا
  .ويخرج منه القاف، أقصى اللسان من فوق مع ما يحاذيه من الحنك األعلى .1
أقصى اللسان من أسفل تحت مخرج القاف قليالً مع ما يحاذيـه مـن الحنـك     .2

 ".الحروف اللهوية"ويسمى حرفا القاف والكاف بـ، األعلى ويخرج منه الكاف

مع ما يحاذيه من الحنك األعلى ويخرج منه حروف الجيم والشين  وسط اللسان .3
وتسمى هذه الحروف بـالحروف الشـجرية؛ ألنهـا    ، والياء األصلية المحركة

 .تخرج من شجر الفم



    51  

ولكن أخـي  ، تخرج الضاد المعجمة: إحدى حافتي اللسان مع ما يلي األضراس .4
فهـي مـن   ، يمنـى القارئ خروج الضاد من الجهة اليسرى أيسر وأسهل من ال

وكـان رسـول اهللا        ، ومن الناحيتين اليسرى واليمنى أعز وأندر، اليمنى أصعب
) (وكان يقول ، يخرج الضاد من كلتا حافتيه)" :(    أنا أفصـح مـن نطـق

فكـان  ) (ولقد تشبه به سيدنا عمر بن الخطـاب  ، "بالضاد بيد أني من قريش
 .يخرج الضاد من كلتا حافتيه

سان إلى منتهاها مما يلي األنياب بعد مخرج الضاد مع ما يحاذيها أدنى حافة الل .5
، وهي من اليمنى أسهل وأكثـر اسـتعماالً  ، تخرج الالم: من لثة األسنان العليا

نهايـة  "وكتاب ، "العميد"وهكذا كما ورد في كتاب ، ومن اليسرى أصعب وأقل
 ".القول المفيد

ذيه من الحنك األعلـى تخـرج   طرف اللسان تحت مخرج الالم قليالً مع ما يحا .6
 .فمخرجها هو الخيشوم، النون المظهرة بخالف النون المدغمة والمخفاة

وتسـمى  ، ظهر طرف اللسان مع ما يحاذيه من الحنك األعلى تخـرج الـراء   .7
 ".المذلقة"أو " الحروف الذلقية"حروف الالم والنون والراء بـ

وتسمى هـذه  ، الدال والتاءتخرج الطاء و، طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا .8
 .؛ ألنها تخرج من نطع الفم"الحروف النطعية"الحروف بـ

طرف اللسان مع ما بين الثنايا العليا والسفلى قريبا من السـفلى يخـرج منـه     .9
ـ   ، حروف الصاد والزاي والسين حـروف  "وتسمى هذه الحـروف الثالثـة بـ

 ".الحروف األسلية"أو " الصفير

وتسـمى  ، ويخرج منه الظاء والذال والثـاء ، ناياطرف اللسان مع أطراف الث .10
  ".الحروف اللثوية"هذه الحروف بـ

  
  : وهي كاآلتي، ويخرج منهما أربعة حروف، وفيه مخرجان :الشفتان -رابًعا

  .بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا يخرج حرف الفاء .1
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روج الواو تكـون  ولكن عند خ، ويخرج منهما الباء والميم والواو، الشفتان معا .2
وعند خروج الباء والميم تكون الشـفتان  ، الشفتان منفرجتين أي مفتوحتين قليالً

وتسـمى هـذه الحـروف    . والباء أشد إطباقًا من الميم، منغلقتين: منطبقتين أي
  ".الحروف الشفوية"األربعة بـ

  
  : الخیشوم -خامًسا

جسـم المـيم والنـون     ويخرج منه الغنة المركبة في، وهو أعلى األنف من الداخل
  .المشددتين

  
  : ملحوظة

والفـرق  ، أن هناك حروفًا فرعيةً غير هذه الحروف الهجائية -أخي القارئ –اعلم 
بين الحروف الفرعية والهجائية هو أن الحروف الهجائية لها مخارج محـدودة تخـرج   

  : وهي، والحروف الفرعية تقديرية، منها
على اعتبـار أن الجـوف مخـرج    ، الياء -الواو –األلف : حروف المد الثالثة .1

  . أي فرعي، مقدر
 ].سورة فصلت" [ءاعجمي"مثل كلمة : الهمزة المسهلة .2

 ".مجرايها"فهي مثل : األلف الممالة .3

وهي الصاد التي تنطق قريبةً من الزاي المشـمة فـي بعـض    : الصاد المشمة .4
 .القراءات

 . النون المخفاة .5

 .األلف المفخمة .6

  .الالم المغلظة .7
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 ت احلروفصفا   
  

لقد علمت أخي القارئ مما سبق أن الحروف الهجائية التـي تتكـون منهـا اللغـة     
أي حـرف  ، فمنها ما يخرج من مخرج واحـد ، العربية تخرج من سبعة عشر مخرجا

وفيما ما تقـارب فـي   ، ومنها حروف تخرج من مخرج واحد، يخرج من مخرج واحد
يميز هذه الحروف عن بعضها الـبعض؟   فما الذي، وفيها ما تباعد في مخرجه، مخرجه

  .إنها صفات الحروف
  

  .ما قام بالشيء من المعاني: لغةً: والصفة
، والشدة، هي كيفية عارضة للحرف عند خروجه من المخرج؛ كالجهر :واصطالحا

  .وما أشبه ذلك، والرخاوة
، صـفةً ) 44(فمنهم من عدها ، اختلف العلماء في عددها -أخي القارئ -والصفات

ولكن أشهر هذه األقوال هو أنهـا  ، ومنهم من عدها أقل من ذلك، صفةً) 17(من عدها و
  .وهو القول الذي سنتكلم عنه إن شاء اهللا، سبعة عشر صفةً) 17(

  
  : اعلم أخي القارئ أن هذه الصفات السبعة عشر تنقسم إلى قسمين

  .وهو عشرة، قسم لـه  ضد -
  .وهو سبعة، وقسم ال ضد لـه  -

  .صفات الحروف مجملةً ويليها التفصيل -القارئأخي  –وإليك 
  : قسم لـھ  ضد -أوًال

 .الجهر. 2 وضده .الهمس. 1

 .الرخاوة. 4 وضده .الشدة. 3

 .االستفال. 6 وضده .االستعالء. 5

 .االنفتاح. 8 وضده .اإلطباق. 7

 .اإلصمات. 10 وضده .اإلذالق. 9
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  :قسم ال ضد لـھ : ثانًیا

 .قلةالقل. 2 .الصفير. 1

 .االنحراف. 4 .اللين. 3

 .التفشي. 6 .التكرار. 5

  .االستطالة. 7

  : الھمس -أوًال 
هو جريان النفس مع الحرف عند النطق به لضـعف  : واصطالحا. وهو لغة الخفاء

فحثه شـخص  [وحروف الهمس عشرة حروف مجموعة في . االعتماد عليه في مخرجه
  ].سكت

  : الجھر -ثانًیا
هو منع جريان النفس مع الحرف عند النطـق بـه   : واصطالحا، النوهو لغةً اإلع

وحروف الجهر هي ما تبقى من الحروف الهجائية بعد . لقوة االعتماد عليه في مخرجه
  ].عظم وزن قارئ غض جد طلب[ومجموعة في ، حروف الهمس

  : الشدة -ثالًثا
بالحرف لقـوة  هي انحباس جريان الصوت عند النطق : واصطالحا. وهي لغةً القوة

أجـد قـط   [وحروف الشدة ثمانية عشر حرف مجموعة في . االعتماد عليه في المخرج
  ].بكت

  : التوسط
وهو ، واصطالحا هو عدم كمال انحباس الصوت وعدم جريانه، وهو لغةً االعتدال

  ".لن عمر"وحروفه خمسة مجموعة في ، مرتبة متوسطة بين الشدة والرخاوة
  

  : الرخاوة -رابًعا
هي جريان الصوت مع الحروف عند النطق : واصطالحا. لغةً الليونة أو اللينوهي 

به لضعف االعتماد عليه في مخرجه وحروف الرخاوة هي ما تبقـى مـن الحـروف    
  .الهجائية بعد حروف الشدة والتوسط

  : االستعالء -خامًسا
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الحنـك  هو ارتفاع اللسان عند النطق بالحرف إلى : واصطالحا. وهو لغةً االرتفاع
  ].خص ضغط قظ[وحروفه سبعة حروف مجموعة في ، األعلى
  

  : االستفال -سادًسا
. هو انحطاط اللسان عنـد النطـق بـالحروف   : واصطالحا. االنخفاض: وهو لغةً

  .وحروف االستفال هي ما تبقى من الحروف الهجائية بعد حروف االستعالء
  

  : اإلطباق -سابًعا
هي التصاق اللسان مع ما يحاذيـه مـن الحنـك    : واصطالحا. االلتصاق: وهو لغةً

الصاد والضـاد والطـاء   : [هي، وحروف اإلطباق أربعة. األعلى عند النطق بالحرف
  ].والظاء

  : االنفتاح -ثامًنا
هو ابتعاد اللسان عن الحنـك األعلـى   : واصطالحا. وهو لغةً االفتراق أو االنفراج

من الحروف الهجائية بعد حـروف   وحروف االنفتاح هي ما تبقى. عند النطق بالحرف
  .اإلطباق

  : اإلذالق -تاسًعا
هو سرعة النطق بـالحرف  : واصطالحا. لغة الطرف أو حد اللسان وطالقته: لغةً

وحروفـه سـتة   . أو إحدى الشفتين أو الشفتين معـا ، وخفته لخروجه من طرف اللسان
  ].فر من لب[مجموعة في 

  : اإلصمات -عاشًرا
هو منع مجيء حروف اإلصمات منفردة فـي  : واصطالحا. لمنعاإلسكات أو ا: لغةً

بمعنى أن أي كلمة عربية تتكون من أربعة حروف أو خمسة حروف ال ، أصول الكالم
فإن وجدت كلمـة رباعيـة ال   ، بد أن يكون فيها حرف على األقل من حروف اإلذالق

وهي اسـم  ، "عسجد"يوجد فيها حرف من حروف اإلذالق فهي كلمة أعجمية مثل كلمة 
وحروف اإلصمات هي ما تبقى مـن الحـروف   ، من أسماء الذهب ولكنها ليست عربية

  .الهجائية بعد حروف اإلذالق
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  : وهي سبع صفات وبيانها كالتالي، وهناك صفات ال ضد لها
  :الصفیر -أوًال

هو خروج صوت زائـد يشـبه   : واصطالحا. صوت يشبه صفير الطائر: وهو لغةً
الصـاد  : وحروف الصفير ثالثة هـي . لنطق بالحرف مصاحبا لـهصوت الطائر عند ا

  .والزاي والسين
  : القلقلة -ثانًیا
هو اضطراب المخرج عند النطق بالحرف سـاكنًا  : واصطالحا. االضطراب: لغة

  ].قطب جد[وهي ، وحروف القلقلة خمسة، حتى يسمع لـه  نبرة قوية
  : وهي، ةومراتب القلقلة ثالث، وشرط القلقلة هو السكون

  .))1 الْحقإِنَّ هذَا لَهو الْقَصص  مثل . المشدد الموقوف عليه :أعالها -
قُلْ من حرم زِينةَ اللَّه الَّتي أَخـرج   : مثل. الساكن الموقوف عليه :أوسطها -

 نم اتبالطَّيو هادبعقِلزالر)2( . 

  .))3 طَرفاً من الَّذين كَفَروا ليقْطَع : لمث. الساكن في وسط الكلمة :أدناها -
وقال آخرون أنها تكون مجانسـةً  ، وذهب القراء إلى أن القلقلة تميل إلى الفتح دائما

وهو أن القلقلة تميل ، ولكن المذهب المعمول به هو المذهب األول، لما قبلها في الحركة
  .إلى الفتح دائما

                                         
  ).62(من اآلية ، سورة آل عمران  )1(
  ).32(من اآلية ، سورة األعراف  )2(
  ).127(من اآلية ، سورة آل عمران  )3(
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  : اللین -ثالًثا
. هو إخراج الحرف بعدم كلفـة فـي سـهولة ويسـر    : واصطالحا. لسهولةا: لغةً

ولم يـأت بعـدهما إلـى    ، الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما: (وحروف اللين هي
  .بيت –خَوف : مثال، حرف واحد

  : االنحراف -رابًعا
هو ميل الحرف عن مخرجه عند النطق به إلـى مخـرج    :واصطالحا. الميل :لغةً

  . وحروفه هي الالم والراء. غيره
تميل إلى طرف اللسان مع أن مخرجها هو أدنـى حافـة اللسـان إلـى      فالالم -

  .منتهاها
بمعنى ، تميل إلى طرف اللسان مع أن مخرجها هو ظهر طرف اللسان: والراء -

  .أنها تميل إلى مخرج النون
  : التكریر -خامًسا

لسان عند النطق بالحرف وخصوصا هو ارتعاد طرف ال: واصطالحا. اإلعادة: لغةً
فال يوجد حرف لـه  صـفة  ، هو الراء فقط: وحرف التكرير. عند التسكين أو التشديد

  .التكرير إال الراء فهو صفة الزمة للراء إذا كانت ساكنةً أو مشددةً
فال تجعل الراء تتكرر على لسانك ، من هذه الصفة -أخي القارئ -ولكن احذر

والخالصة أن هذه الصفة تعرفها وتتجنب أن تتكرر الراء عند . مةفتحدث لحنًا في الكل
  .القراءة

  : التفشي -سادًسا
وحـرف  . هو انتشار الريح في الفم عند النطق بالحرف: واصطالحا. االنتشار: لغةً

  .التفشي هو حرف الشين
  : االستطالة -سابًعا

وبالتـالي  . مخرج الالمامتداد مخرج الضاد إلى : واصطالحا. السعة واالمتداد: لغةً
  .فقد عرفت أن حرف االستطالة هو حرف الضاد

  
 باب الصفات القویة والصفات الضعیفة   
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ولكي يتسنى لك ، اعلم أخي القارئ أن الحروف الهجائية فيها القوي وفيها الضعيف
  .أن تعرف ذلك ال بد لك من أن تعرف صفات القوة وصفات الضعف

  
  : فة وهيفصفات القوة اثنتا عشرة ص

  .الصفير. 6.  اإلصمات. 5.  اإلطباق. 4.  االستعالء. 3.  الشدة. 2.  الجهر .1
ــراف. 8.  الشــدة. 7 ــر. 9.  االنح ــي. 10.  التكري ــتطالة. 11.  التفش .        االس

  .الغنة عند بعض المذاهب. 12
  

  : هي، وصفات الضعف ست صفات
  .اللين. 6.  اإلذالق. 5.  حاالنفتا. 4.   االستفال. 3.  الرخاوة. 2.  الهمس. 1
  

واعلم أخي القارئ أن أقوى الحروف على اإلطالق هو حرف الطاء؛ ألنه ال توجد 
وأضعف الحروف على اإلطالق هو حرف الفاء؛ ألنـه  . فيه صفة من صفات الضعف

وبعدها حرف الهاء في المرتبة الثانيـة مـن   ، ليس لـه  صفة واحدة من صفات القوة
وبعـدها  ، فاتها كلها ضعيفة إال صفة واحدة وهـي اإلصـمات  وذلك ألن ص، الضعف

  . وهي الجهر واإلصمات، حروف المد الثالثة؛ ألن حروفها بها صفتان من صفات القوة
  

فال بد من معرفة صـفات القـوة   ، ولكي تعرف أخي القارئ قوة الحرف من ضعفه
الحرف فإن زادت صفات القوة على صفات الضعف كان ، وصفات الضعف في الحرف

وإن تسـاوت  . وإن زادت صفات الضعف على صفات القوة كان الحرف ضـعيفًا ، قويا
وإليك أخي القارئ جدوالً مبينًا فيـه  . الصفات في القوة والضعف كان الحرف متوسطًا

  .ودرجة الحرف من ناحية القوة والضعف، صفات الحروف
  

 (*)جدول صفات احلروف 

                                         
  .هذا اجلدول مرتب حسب ترتيب احلروف األجبـدية   (*)
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 الحرف
درجة  الصفــــــــــــــــــــات

 7 6 5 4 3 2 1 الحرف

 قوية   مصمت منفتح مستفل شديد جهري الهمزة

 متوسطة  مقلقل مذلق منفتح مستفل شديد جهري الباء

 ضعيفة   مصمت منفتح مستفل شديد مهموس التاء

 ضعيفة   مصمت منفتح مستفل رخوي مهموس الثاء

 قوية  مقلقل مصمت منفتح مستفل شديد جهري الجيم

 ضعيفة   مصمت منفتح مستفل رخوي مهموس الحاء

 ضعيفة   مصمت منفتح مستفل رخوي مهموس الخاء

 قوية  مقلقل مصمت  منفتح مستفل شديد جهري الدال

 ضعيفة   مصمت منفتح مستقل رخوي جهري الذال

 متوسطة مكرر منحرف مذلق منفتح مستقل متوسط جهري الراء

 متوسطة  صفيري مصمت منفتح مستفل رخوي جهري الزاي

 ضعيفة  صفيري مصمت منفتح مستفل رخوي مهموس السين

 ضعيفة  متفشٍ مصمت منفتح مستفل رخوي مهموس الشين

 قوية  صفيري مصمت مطبق مستعل رخوي مهموس الصاد

 قوية  مستطيل مصمت مطبق مستعل رخوي جهري الضاد

ــة   مقلقل مصمت مطبق مستعل شديد جهري الطاء قويـ
أقـــوى 

 وفالحر

 قوية   مصمت مطبق مستعل رخوي جهري الظاء

 متوسطة   مصمت منفتح مستفل متوسط جهري العين

 قوية   مصمت منفتح مستعل رخوي جهري الغين

ضــعيفة    مصمت منفتح مستفل رخوي مهموس الفاء
أضــعف 
 الحروف
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 الحرف
درجة  الصفــــــــــــــــــــات

 7 6 5 4 3 2 1 الحرف

 قوية  مقلقل مصمت منفتح مستعل شديد جهري القاف

 ضعيفة   مصمت تح منف مستفل شديد مهموس الكاف

 ضعيفة  منحرفة مذلق منفتح مستفل متوسط جهري الالم

 ضعيفة   مذلق منفتح مستفل متوسط جهري الميم

 ضعيفة   مذلق منفتح مستفل متوسط جهري النون

 ضعيفة   مصمت منفتح مستفل رخوي مهموس الهاء

الــواو  
 األصلية

 ضعيفة   مصمت منفتح مستفل رخوي جهري

اليـــاء 
  ليةاألص

 ضعيفة    مصمت  منفتح  مستفل  رخوي  جهري

حــروف 
ــد  المـ

  الثالثة

 ضعيفة    مصمت  منفتح  مستفل  رخوي  جهري

حرفـــا 
اللـــين 
الــواو  

  والياء
  الساكنين

 ضعيفة  لينان  مصمت   منفتح  مستفل  رخوي  جهري
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 باب التفخیم والرتقیق   
  

o ف لغة التسمين واصطالحاً هو سمنة أو غلظة تدخل علـى الحـر   التفخيم
  .فيمتلئ الفم بصداه

o واصطالحاً هو رقة تدخل على الحرف فال يمتلـئ  . لغة التنحيف والترقيق
  .الفم بصداه

اعلم أخي القارئ علمني اهللا وإياك من فيض علمه الواسع أن الحـروف الهجائيـة   
قسـم  : ثانيـاً . قسم يفخم دائماً -أوال . تنقسم إلى ثالثة أقسام من ناحية التفخيم والترقيق

وسوف نتكلم عن كل قسـم مـنهم   . قسم يفخم تارة ويرقق تارة أخرى: ثالثاً. ق دائماًيرق
  .على حدة

  
  :القسم المفخم دائمًا: أوًال 

-خ" (خص ضـغط قـظ  "والحروف التي تفخم دائماً هي حروف االستعالء السبعة 
  ).ظ-ق-ط-غ-ض-ص

  :وتنقسم هذه الحروف السبعة إلى قسمين من حيث قوة تفخيمها
  ):ظ، ط، ض، ص(روف اإلطباق األربعة ح: أوالً

ولكن هذه الحروف األربعة تتفاوت فيما بينهـا مـن   ، فهي أقوى حروف االستعالء
  ).ظ، ص، ض، ط(فهي على الترتيب اآلتي ، حيث القوة

  
  ): خ، غ، ق(حروف االستعالء الباقية : ثانيا

وهـذه  ، بـاق وهذه الحروف الثالثة الباقية تأتي في مرتبة ثانية بعـد حـروف اإلط  
  ).خ، غ، ق(فهي على الترتيب اآلتي ، الحروف أيضا تتفاوت فيما بينها من حيث القوة

  
  : هذا البيت، ويجمع الحروف السبعة من حيث مراتبها في قوتها

ـ يفنا ضب ط ـ درا ص ـ الل ظ   وانق
 

  سـبع االسـتعالء   –فـي  خوث غ 
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دنى ومراتب واعلم أخي القارئ أن التفخيم له درجات من حيث األعلى فاأل

  :التفخيم خمس مراتب
  الصالحين  مثال    المفتوح وبعده ألف) 1(
  صبر  مثال  المفتوح وليس بعده ألف ) 2(
  والصلح  مثال      المضموم) 3(
  فأصلح  مثال         الساكن) 4(
  صيام  مثال      المكسور) 5(

  وحرف االستعالء فَخِّم:  الدليل 
  

  :القسم الذي یرقق دائمًا : ثانیًا
وف التي ترقق دائماً هي حروف االستفال وحروف االستفال هـي مـا عـدا    والحر

: مثـال . بمعنى باقي الحروف الهجائية بعد حروف االستعالء السبعة. حروف االستعالء
  .إلخ...الجنة-النار-الفاسقين

  :ولكن يستثنى من هذه الحروف  ثالثة حروف وهي
  .الالم في لفظ الجاللة ، األلف المدية ، الراء

  .ذه الحروف الثالثة تسمى بحروف بين بين أي مرة يفخموا ومرة أخرى يرققوافه
  

  .الحروف التي تفخم تارة وترقق تارة أخرى: ثالثًا
  .واأللف المدية والراء. وهم كما علمت أخي القارئ الالم في لفظ الجاللة

  
بفتح أو بضـم   تفخم الالم في لفظ الجاللة إذا جاء قبلها :الالم في لفظ الجاللة: أوالً 

  .إن اهللا، لعنه اهللا، عبد اهللا، وكان اهللا: مثال
  .والتفخيم أخي القارئ للتعظيم

  :والدليل من الجذرية
  عن فتح أو ضم كعبد اهللا  00وفخم الالم من اسم اهللا  
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  .وترقق الالم في لفظ الجاللة إذا جاء قبلها كسر -
  .قِل اهللا، بسمِ اهللا، ِلله: مثال

  .القارئ للتيسير والتسهيل والترقيق أخي
  

، واأللف المدية كما علمت أخي القارئ أنها تخرج من الجـوف  األلف المدية: ثانياً 
  .وتكون دائماً مسبوقة بفتح

  .وتفخم األلف المدية إذا جاءت بعد حرف مفخم أي تتبع ما قبلها
  .خالدين، صابرين، قال: مثل
  .قوترقق األلف المدية إذا جاءت بعد حرف مرق -

  النهار، شاهدين، عالمين، كان: مثال 
  

  :الـراء : ثالثاً 
  .راء متحركة، وراء ساكنة: والراء أخي القارئ تنقسم إلى قسمين

  
  :الراء المتحركة: أوًال 

  .وهذه الراء تنظر إلى حركتها
  :فإن كانت

  رجال، صابرين، : مثل. مكسورة فهي مرققة .1
  .، مسرورا، برازقين، رحمةرزقنا: مثال. مفتوحة أو مضمومة فهي مفخمة .2

  
  :الراء الساكنة: ثانیًا 

  :وهذه الراء ينظر إلى ما قبلها
يرجعون، يرزقون، وكـذلك  : فإن كان ما قبلها مفتوح أو مضموم فهي مفخمة مثال

أيضاً إذا كانت الراء في آخر الكلمة وموقوفاً عليها إذا كان قبلها فتح أو ضم تفخم مثـل  
  .القمر، النذر
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ولم يأت بعدها حرف من . راء الساكنة إذا جاء قبلها كسر أصلي في كلمتهاوترقق ال
فحكـم  . فرعون، مريـه : حروف االستعالء، وهذه هي شروط ترقيق الراء الساكنة مثل

  .الراء الترقيق
قرطـاس،  : مثال. أما إذا فقدت الراء الساكنة شرطًا من هذان الشرطان فهي مفخمة

والكسر األصـلي  (ل الراء حرف مكسور كسر أصلي ففي هذه الكلمات جاء قب. مرصاد
ولكنها جاء بعدها حرف من حروف االستعالء ففقـدت  ) هو الذي يكون من بنية الكلمة

  .شرط من شروط ترقيقها فهي مفخمة
وفي هذه الكلمات جاء قبل الراء كسـر عـارض   . أم ارتابت. أم ارتبتم: مثال آخر

الكلمة ففقدت الراء شرط مـن شـروط   والكسر العارض هو الذي ال يكون من أصل (
  .ترقيقها فهي مفخمة

  
ارجِـع   : مثل، وتفخم الراء أيضا إذا وقعت بعد همزة الوصل أيا كانت حركتها

هِمإِلَي  ، كُضار  ،  واابتار ، يجِعار .  
ووقع الخالف أخي القارئ من القراء في تفخيم الراء الساكنة : ملحوظة 

  .في الشعراء" فرق"في كلمة  وترقيقها
  .وإليك أخي القارئ علة التفخيم و الترقيق. فجاز فيها التفخيم والترقيق

  
من ذهب من القراء على تفخيمها فقد نظر إلى حـرف االسـتعالء    التفخيم،: أوالً 

  .الواقع بعد الراء الساكنة وعلى هذا فهي مفخمة
  

رقيقهـا فقـد نظـر إلـى  أن حـرف      ومن ذهب من القراء على ت الترقيق: ثانياً 
االستعالء الواقع بعد الراء الساكنة مكسور والمكسور في آخر درجـات التفخـيم وأن   

  .وعلى هذا فهي مرققة. المكسور ال يعتد به
  : وهما، وهناك أيضا أخي القارئ كلمتان جاز فيهما التفخيم والترقيق
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لتفخـيم أولـى؛ نظـرا    ولكن ا، فيجوز فيهما التفخيم والترقيق": مصر"كلمة  .1
  .والفتح فيها للبناء، فهي مفتوحة، لحركتها في الوصل

ولكن الترقيـق أولـى؛ نظـرا    ، فيجوز فيها التفخيم والترقيق": القطر"كلمة  .2
  .فهي مكسورة، لحركتها في الوصل

  
  : وإليك الدليل على هاتين الكلمتين

 لفي راء مصر القطر يا ذا الفض   واختير أن يوقـف مثـل الوصـل   
  

  :وإليك الدليل من الجزرية
  كذا  بعـد الكسـر حيـث سـكِّنت       ورقِّــق الـــراء إذا مــا كُســرت
  أو كانت الكسـرة ليسـت أصـال      إذ لم تكن من قبل حـرف اسـتعال  
ــدد    والخلف في فـرق لكسـر يوجـد    ــا تش ــراً إذا م ــف تكري   وأخ

  
 املثالن واملتقاربان واملتجانسان واملتباعدان 

  
ئ الكريم بعد معرفتك لمخارج الحروف وصفاتها فالبد لـك أن تعـرف   أخي القار

  .العالقات التي تنشأ بين الحروف بعضها البعض
ثالن : أوًال  ب  ب    ل ل       :   مثـل  . وهما الحرفان اللذان اتفقا مخرجا وصفةً :الم

  .وهذا معناه أن المثالن هما الحرفان المتشابهان، ت ت       م م   
  صغير وكبير ومطلق: المثالن إلى وينقسم 

  .وهو أن يسكن الحرف األول ويتحرك الحرف الثاني  : الصغير -1
  أينما يوجهه -قل ال أسألكم    -اضرب بعصاك :  مثال 

ففي هذه األمثلة تجد أخي القارئ أن الحرف األول ساكن ومدغم في الحرف الـذي  
صغير هو اإلدغام  ويستثنى مـن ذلـك   ومن هذا تعرف أن حكم المثلين ال.  يأتي بعده
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،  ))1 قَالُوا وهم ومثال ذلك ، حرفي الواو والياء المديتين؛ لئال يذهب المد باإلدغام
 وِسسوي يالَّذ )2(.  

  : والدليل
ــه مســكن ــين في ــا أول المثل ــد مــن إدغامــه متمــثال   وم   فــال ب
  امدده مسجالكقالوا وهم في يوم و   لدى الكل إال حرف مـد فـأظهرن  

  
  :مثال. وهو أن يتحرك الحرفان :الكبير -2

  .فيه هدى -جعَل لَكم   -العاكفُ فيه 
  . وفي هذه األمثلة تجد أخي القارئ أن الحرفان متحركان

لكل القراء ما عدا السوسي عن أبي عمرو البصـري   روحكم المثلين الكبير اإلظها
  .فله اإلدغام

:    الحـرف األول ويسـكن الحـرف الثـاني  أمثلـة      وهو أن يتحرك : المطلق -3
  .ِللْعالمين  -شقَـقْـنا    -يمسسك 

وفي هذه األمثلة تجد أن الحرف األول متحرك والحرف الثاني ساكن وحكم المثلين 
  :والدليل من التحفة. المطلق اإلظهار

  حرفــان فــالمثالن فيهمــا أحــق  إن في الصفات والمخـارج اتفـق  
  
  : المتقاربان: یًا ثان

وهما الحرفان اللذان تقاربا مخرجاً واختلفا صفةً، أو تقاربا صـفةً ال مخرجـاً، أو   
  :وعلى هذا أخي القارئ ينقسم المتقاربان إلى ثالثة أنواع. تقاربا صفةً ومخرجا

1. الدال مع السين: مثل. ال صـفة  امتقاربان مخرج .عمس فالدال والسـين  . قد
  . المخرج ولكن يختلفا في الصفاتمتقاربان في 

                                         
  ).96(من اآلية ، سورة الشعراء  )1(
  ).5(من اآلية ، سورة الناس  )2(
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2. فالشـين  . ذي العرشِ سبيال. السين والشين: مثل .امتقاربان صفة ال مخرج
  .والسين متقاربان في الصفات ومتباعدان في المخارج

3. فـالالم والـراء   . قـل رب . الالم والـراء : مثل. وصفة امتقاربان مخرج
  .متقاربان في المخرج والصفة

  
  .ومطلق -كبير -صغير: بأنواعه إلى ثالث -أخي القارئ  -وينقسم المتقاربان 

وحكمـه  . هو أن يسكن الحرف األول ويتحرك الحـرف الثـاني   :الصغير .1
بل  -قل رب: مثل. اإلدغامعند حفص ما عدا الالم والراء فحكمه  اإلظهار

ففيها اإلظهـار وذلـك بسـبب    . بل ران -ويستثنى من ذلك لحفص. رفعه
  .والسكت يمنع اإلدغام وذلك لحفص"  بل ران"السكت على الم 

. ذي العرش سبيال ، عـدد سـنين  : مثال. وهو أن يتحرك الحرفان :الكبير .2
  .وحكمه اإلظهار

: مثـال . وهو أن يتحرك الحرف األول ويسكن الحـرف الثـاني   :المطلق  .3
لَن ، كوحكمه اإلظهار. علي.  

  
   :المتجانسان : ثالًثا

ال صفة بمعنى أن الحروف المتجانسة مخرجهـا   وهما الحرفان اللذان اتفقا مخرجاً
وهـو  . الدال والطاء والتاء مخرجهـا واحـد  :  مثال. واحد ولكنها تختلف في الصفات

  .فمثال الدال شديدة مطبقة والتاء مهموسة. طرف اللسان لكنها تختلف في الصفات
  

  .صغير وكبير ومطلقينقسم المتجانسان إلى 
  .ويتحرك الثاني الصغير وهو أن يسكن األول)1( 

  :وهي. وحكمه اإلظهار إال في خمسة مواضع ففيها اإلدغام
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وقَالَـت   . التاء فـي الطـاء  -ب  .  ) )1 قَد تبين الدال في التاء -أ
  .) )2طَائفَةٌ
  .)4( يلْهثْ ذَلك . الثاء في الذال-د.  ) )3 إِذْ ظَلَموا الذال في الظاء -ج
  . ) )5 اركَب معنا  الباء في الميم-و

  .) )6 فَاصفَح عنهم : مثال. وما عدا ذلك ففيه اإلظهار
.         )7(  الصـالحات طُـوبى   : مثـال . وهو أن يتحرك الحرفـان  :الكبير)2(

  .وحكمه اإلظهار
. )8(  مبعوثُـونَ  : مثـال . وهو أن يتحرك األول ويسكن الثـاني  :المطلق )3(

  .ه اإلظهاروحكم
  

  :المتباعدان : رابًعا 
وينقسم المتباعدان إلى . واختلفا صفة اوالمتباعدان هما الحرفان اللذان تباعدا مخرج

  .لجميع القراء اإلظهاروحكم الثالثة . صغير وكبير ومطلق: ثالثة
  

                                         
  ).256(من اآلية ، سورة البقرة  )1(
  ).72(من اآلية ، سورة آل عمران  )2(
  ).64(من اآلية ، سورة النساء  )3(
  ).176(من اآلية ، سورة األعراف  )4(
  ).42(من اآلية ، سورة هود  )5(
  ).89(من اآلية ، سورة الزخرف  )6(
  ).29(من اآلية ، سورة الرعد  )7(
  ).4(من اآلية ، سورة املطففني  )8(
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. اعلم أخي القارئ أنه إذا فصل بين المخرجين مخرج فهما متباعـدان : ملحوظة  
ألنه فصـل بينهـا   . فهي متباعدة. أقصى الحلق مع حروف أدنى الحلقحروف : مثال

  .مخرج وسط الحلق
 أنواع الالمات الساكنة   

  
، أن هذا الدرس يتكلم عن أنواع الالمـات السـاكنة ال غيـر    -أخي القارئ –اعلم 

  . بمعنى أننا ال نتكلم عن الالم كحرف عادي لـه  حركات اإلعراب
  

وتنقسم الالم الساكنة إلـى خمسـة   ، هي الالم التي ال حركة لها :الالم الساكنة  -أوًال
  )الم األمر  -الم الحرف   -الم االسم  -الم الفعل   -الم التعريف(: أنواع
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  : الم  التعریف -أوًال
أو لـم  ، الشمس أو القمـر : مثل، التعريف سواء أمكن االستغناء عنها" ال"هي الم 

والذي يهمنا من ذلك هو الالم التـي  . أو التي أو الذي ،اهللا: مثل، يمكن االستغناء عنها
  .وتقوم الكلمة بدونها، يمكن االستغناء عنها

  
  : وهي تنقسم إلى قسمين

  : القمریة" أل"الم : أوًال
أبغ (وهذه الالم تقع قبل أربعة عشر حرفًا من الحروف الهجائية مجموعة في قولك 

  : مثال على ذلك، وجوب اإلظهاروحكمها هو . )حجك وخف عقيمه
  

 المثال الحـــرف المثال الحــرف

 الخلق خ األرض ء

 الفتح ف البحر ب

 العاديات ع الغفور غ

 القوي ق الحي ح

 اليمين ي ذو الجالل ج

 المؤمنون م الكبير ك

 الهدى هـ الوارثون و

  
  : الشمسیة" أل"الم : ثانًیا

مجموعة في أوائل كل كلمة من ، وهي التي تقع قبل الحروف األربعة عشرة اآلتية
  : هذا البيت

  دع سوء ظن زر شـريف للكـرم     طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم
  

  : مثال، اإلدغام الكاملوحكمها 
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 المثال الحـــرف المثال الحـــرف

 النعيم ن الطيب ط

 الدنيا د الثواب ث

 السائلين س الصبر ص

 الظالمين ظ الرقيب ر

 جراتالزا ز التائبون ت

 الشاكرين ش الضالل ض

 الليل ل الذاكرين ذ

  
  :الم الفعل: ثانًیا

  .أمر، مضارع، ماضٍ، وهي الالم الساكنة التي تكون في الفعل بأنواعه الثالثة
  .أرسلْنا، جعلْنا، قلْنا:                    مثـل، الماضي

  .يلْتفت، تلْمزوا، يلْتقي:                    مثل، المضارع
  .فاسأْل به خبيرا، اجعْل، قْل:                    مثــل، األمر
، اإلظهـار مطلقًـا  أكرمك اهللا أن حكم الم الفعل في الماضي  -أخي القارئ -واعلم

، إال إذا وقع بعدها حرف الراء أو الالم، فحكمها اإلظهارأما في فعل األمر والمضارع 
 لْوقُ : فعل األمر في: مثل، كمها اإلدغامحوكانت الالم الساكنة قبلها متطرفة فيكون 

 : وفعل المضارع في، )2(  ال أَسأَلُكُم علَيه أَجراًلْ قُ ، ) )1 رب زِدنِي علْماً
  .)4( لَه عوجالْ ولَم يجع ، ) )3 لَكُملْ قَالَ أَلَم أَقُ

                                         
  ).114(من اآلية ، سورة طه  )1(
  ).23(من اآلية ، سورة الشورى  )2(
  ).33(من اآلية ، سورة البقرة )3(
  ).1(من اآلية ، سورة الكهف  )4(
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  : رحمه اهللا -ولذلك يقول الناظم

ــل م ــرن الم فعـ ــاوأظهـ   في نحو قل نعـم وقلنـا والتقـى      طلقًـ
  

  .وسبب إدغام الالم في الراء هو التقارب، وسبب إدغام الالم في الالم هو التماثل
  

  : الم االسم: ثالًثا
، ألْسـنتكم ، فلْـك ، ملْـك ، سلْطان: مثل، وهي الالم الساكنة التي تكون في األسماء

أي في أواخر الكـالم مثـل الم   ، متطرفة ؛ ألنها ال تأتيفحكمها اإلظهار مطلقًا. ألْوانكم
  .الفعل

  
  : الم الحرف: رابًعا

اعلم أخي القارئ أن الم الحرف الساكنة لم تأت في القرآن الكريم إال فـي كلمتـي   
  .بل هم، هل يستطيع: مثل، )بْل -هْل(

  
  : مثال، إال إذا جاء بعدها حرف الالم أو الراء وحكمها اإلظهار المطلق

 لْ لَكُمه  )1( ، ذُوقُواا يلْ لَمب  )2( ،وهذا مثال الالم.  
هإِلَي اللَّه هفَعلْ رب  )3( ،وهذا مثال الراء.  

كَلَّـا بـلْ رانَ علَـى             ويستثنى من هذه المواضع موضـع  ، فحكمها اإلدغام
قُلُوبِهِم  )4( ، وذلك بسبب السكت على الم)والسـكت  ، لراوية حفص عن عاصم) بْل

  .يمنع اإلدغام

                                         
  ).28(من اآلية ، سورة الروم  )1(
  ).8(من اآلية ، سورة ص  )2(
  ).158(من اآلية ، سورة النساء  )3(
  ).14(من اآلية ، سورة املطففني  )4(
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  .راء في القرآن الكريم) هْل(اعلم أخي القارئ أنه لم يأت بعد :      ملحوظة
  

  : الم األمر: خامًسا
وتكـون  ، ويأتي بعدها فعـل مضـارع  ، وهي الالم الساكنة الزائدة عن بنية الكلمة

ثُـم لْيقْضـوا            : أو ثـم مثـل  ، ) )1 فَلْيضحكُوا قَلـيالً  : مثل، مسبوقة بالفاء
مفَثَهت  )2( ،أو الواو مثل : ِيقتالْع تيفُوا بِالْبطَّولْيو مهذُوروفُوا نلْيو  )3(.  

  .اإلظهار مطلقًاهو : حكم الم األمر
أن الفرق بين الم األمر والم الفعل هو أن الم األمر تأتي فـي   -أخي القارئ -اعلم

وتكـون  ، أما الم الفعل فتأتي في الماضي والمضـارع واألمـر  . عأول الفعل المضار
  .متوسطة ومتطرفة

 باب الوقف واالبتداء   
اعلم أخي القارئ أن باب الوقف من أهم األبواب في علم التجويد فالبـد لقـارئ   
القرآن الكريم أن يكون ملماً بقواعد هذا الباب، حتى يتمكن من الوقوف في قراءته على 

ستقيم به المعنى، وأالّ يؤدي وقوفه إلى معنى غير المراد به في القرآن الكريم، ما يتم وي
: قال ورتلِ الْقُرآنَ ترتيالً  عن معنى اآلية الكريمة) (ولذلك سئل اإلمام علي 

  .الترتيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف
  :عامةوقد قسم العلماء في علم التجويد الوقف إلى أربعة أقسام 

  .الوقف االنتظاري-2                 .الوقف االضطراري-1
  الوقف االختياري-4            .الوقف االختباري-3
  

  :الوقف االضطراري : أوًال 

                                         
  ).82(من اآلية ، سورة التوبة  )1(
  ).29(من اآلية ، سورة احلج  )2(
  ).29(من اآلية ، سورة احلج  )3(
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ضيق في النفس أو عطـاس أو  : مثل. وهو التوقف عن القراءة بسبب ضرورة قصوى
  .إلخ....نسيان 

ثم العودة مرة أخـرى مـن   . إليه الضرورةفللقارئ في هذا النوع الوقوف عندما تحتاج 
  .الكلمة التي وقف عليها ويكمل قراءته

  
  :الوقف االنتظاري :  اثانًی

. وهو الوقوف على كلمة معينة بسبب اإلتيان أو الجمع في أوجه القراءات المختلفة بهـا 
  .وهذا الوقف ال يكون إال في مقام التعليم

  :الوقف االختباري: ثالًثا 
لى أي كلمة في القرآن، وذلك لالختبار فيها من أحكام التجويـد وأحكـام   وهو الوقف ع

وهذا الوقف ال يكون إال في مقام التعليم، وحكمه أنه يجوز الوقف عليه، ثم يعود . الرسم
  .القارئ من الكلمة التي وقف عليها ليستكمل قراءته

  :الوقف االختیاري :  ارابًع
  .الحاجة أو الضرورة للوقف وهذا الوقف يكون باختيار القارئ دون

  
  :وهذا النوع ينقسم إلى خمسة أنواع تتراوح بين التمام والكفاية والحسن والقبح واألقبح

  
وهو الوقف على ما تم معناه، ولم يتعلق فيمـا بعـده ال بـالمعنى وال     :الوقف التام-1

آليـات  وهذا النوع دائما ما يكون في نهايات القصص القرآني، وعلـى رءوس ا . باللفظ
أُولَئـك هـم   ُ و: الوقف على قوله تعالى في سورة البقرة: وفي أواخر السور، مثل

فهذا وقف تام ألنه تم معناه ولم يتعلق فيما بعده، ال معنى وال لفظ، ألن  ))1َالْمفْلحون
فال صـلة بـين المفلحـون    } إن الذين كفروا سواء عليهم{: اآلية التي تأتي بعدها تقول

  . ونوالكافر
  

                                         
  ).5(من اآلية ، سورة البقرة  )1(
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وسـمي تـام   . يجوز الوقف عليه ويجوز االبتداء بما بعدها وال خالف في ذلك :حكمه 
  .لتمام الكالم به

افي  -2 ف الك وهو الوقف على ما يستقيم به المعنى في ذاته، وتعلق فيمـا بعـده    :الوق
وسمي كافيا لالستغناء به عما بعده، ويكون الوقف الكافي علـى رءوس  . معنى ال لفظا

مثل الوقف على قوله تعالى فـي  . ت وفي وسط اآليات، أو قريبا من أوائل اآلياتاآليا
: فهو وقف كاف ولكن ما بعده أكفى منه، وهو ))1في قُلُوبِهِم مرض  : سورة البقرة

  ًضارم اللَّه مهادفَز)2(  وما بعدهما أكفى منهما   واا كَـانبِم يمأَل ذَابع ملَهو
ونَ يبكْذ)3(   ومن ذلك يتبين لك أخي القارئ أن الوقف الكافي درجات فـي كفايتـه .

  .يجوز الوقف عليه ويجوز االبتداء بما بعده وحكمه. كافي ، وأكفى ، وأكفى منه
وهو الوقف على ما يستقيم به الكالم، وتعلق فيما بعده معنى ولفظاً  :الوقف الحسن  -3

الوقف على قوله تعالى في سورة البقـرة  : عليه، مثال وسمي حسن ألنه يحسن الوقوف
 بيونَ بِالْغنمؤي ينالَّذ)4(   فيحسن الوقف عليه وال يحسن االبتداء بما بعده، ألنـه

  . متعلق به لفظا ومعنى
يحسن الوقف عليه وال يجوز االبتداء بما بعده، إال إذا كـان  : وحكم الوقف الحسن هو
ية فيجوز الوقف عليه ويجوز االبتداء بمـا بعـده، وذلـك ألن    هذا الوقف على رأس آ

  . -صلى اهللا عليه وسلم–الوقوف على رءوس اآليات سنّة عن رسول اهللا 
أما إذا كان التعلق شديد بين اآليتين بمعنى أنهم يكمل بعضهم بعضا، فقال العلماء فـي  

العودة لآلية ووصلها بمـا   ذلك أنه يجوز للقارئ الوقف على اآلية وذلك اقتداء بالسنة ثم
فَويلٌ للْمصلِّني الَّذين هـم عـن    قوله تعالى :  مثال. بعدها، وذلك إتماما للمعنى

                                         
  ).10(من اآلية ، ورة البقرةس  )1(
  ).10(من اآلية ، سورة البقرة  )2(
  ).10(من اآلية ، سورة البقرة  )3(
  ).3(من اآلية ، سورة البقرة  )4(
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فيجوز للقارئ الوقف على اآلية األولى اقتداء بالسنة، ثم يرجـع   ))1 صالتهِم ساهونَ
  .ويصل اآليتين إيضاحا للمعنى

یح   -4 ف القب الوقـف علـى   : لى ما ال يفهم معناه دون غيره، مثلوهو الوقف ع :الوق
المضاف دون المضاف إليه أو الجار دون مجروره، أو على الموصوف دون صـفته،  

  . أو على المعطوف دون المعطوف إليه، أو على المبتدأ دون خبره
عدم جواز الوقـوف   وحكمه. وهذا الوقف يقبح القراءة. وسمي قبيحاً لعدم إفادته للمعنى

  . إلخ...كضيق النفس أو العطاس . إال للضرورة. ليهع
  .))2 للَّه رب الْعالَمني دون وصلها بكلمة   الْحمد الوقف على كلمة : مثال

بح   -5 ف األق وهو الوقف على ما يفهم منه معنى شنيع يغيـر معنـى القـرآن،     :الوق
إِنَّ  أو  )4( وما من إِلَه  أو  ))3ال تقْربوا الصالة  : كالوقف على قوله تعالى

رفغال ي اللَّه)5( ومن تعمده عالما بحكمه فقد كفـر  . وحكم هذا الوقف حرام باإلجماع
ويأتي على قبيل هذا الوقف األقبح ، االبتداء األقبح الذي يفهم منه معنى مخالفا لما . باهللا

أو  ))6 إِنَّ اللَّه فَقري ونحن أَغْنِيـاءُ   ولهأو معنى شنيعا كاالبتداء بق. جاء به القرآن
  ميرم ناب ِسيحالْم وه إِنَّ اللَّه)7(    وهذا االبتداء يحرم البدء به ومن تعمـد هـذا

  .االبتداء فقد خرج من الملة
  :يقول اإلمام الجزري ، وإليك دليل الوقف من متن الجزرية

                                         
  ).5، 4(اآليتان ، سورة املاعون  )1(
  ).2(اآلية ، سورة الفاحتة  )2(
  ).43(من اآلية ، سورة النساء  )3(
  .)62(من اآلية ، سورة آل عمران  )4(
  ).48(من اآلية ، سورة النساء  )5(
  ).181(من اآلية ، سورة آل عمران  )6(
  ).17(من اآلية ، سورة املائدة  )7(



    77  

ــروف  ــدك للحـ ــد تجويـ   وبعـ
  داء وهـــي تقســـم إذاواالبتـــ

  وهـي لمـا تـم فـإن لـم يوجـد      
ــامنعن ــاف ولفظــا ف ــام فالك   فالت
ــه   ــيح ول ــم قب ــا ت ــر م   وغي
  وليس في القرآن من وقف وجـب 

  

00  
00  
00  
00  
00  
00  

ــوف  ــة الوق ــن معرف ــد م   الب
ــن   ــاف وحس ــام وك ــة ت   ثالث
  تعلــق أو كــان معنــى فابتــدئ
ــن ــوز فالحس   إال رءوس اآلي ج
ــه  ــدأ قبل ــطرا ويب ــف مض   يوق

ــرام  ــبب وال ح ــه س ــا ل   إال م
  

 مهزة القطع ومهزة الوصل   
  : ھمزة القطع: أوًال 

ا  وتقع همزة القطع فـي أول الكلمـة   ، وهي التي تثبت في االبتداء وفي الوصل :تعریفھ
جـاء ـ   "وتأتي في آخر الكلمـة مثـل  " شنئان"وتأتي في وسط الكلمة مثل " أرسلنا"مثل 
  والحروفال وتأتي همزة القطع في األسماء واألفع". سماء

  
   :ھمزة الوصل اثانًی

ا  وسـميت همـزة   0" بالوصل"وهي التي تثبت عند االبتداء وتسقط بالدرج أي  :تعریفھ
ألنه في اللغة العربية ال يبـدأ  ،  الوصل بهذا االسم ألنه يتوصل بها إلي النطق بالساكن

الوصـل  بساكن وال يوقف علي متحرك فإذا جاء الساكن في أول الكلمة فالبد من همزة 
  .وتأتي همزة الوصل في األفعال وفي األسماء، حتى نتمكن من النطق بالساكن

  
  :أوًال حكم ھمزة الوصل في األفعال 

  :أما في األفعال فينظر إلى ثالث الفعل فإن كان
  تبدأ بهمزة الوصل مضمومة مثل " ثالث الفعل مضموما: "1
  ".ن لهمانظُر كيف نبي" "ادع إلى سبيل ربك "" اتُل عليهم"

أما الضم العارض فيبدأ بهمزة الفعـل  . واعلم أخي القارئ أن هذا الحكم للضمة األصلية
امشوا ، اقضـوا ، ابنـوا ،   : (فيه مكسورة وجاء الضم العارض في هذه األفعال اآلتية

  ).ائتوا
ولكي تعرف أخي القارئ أن هذا الضم عارض أو أصلي فعليك أن تخاطب المفرد بهذه 

. امشيا ، اقضيا، ابنيا، ائتيـا : أو المثنى فتقول. امش ، اقض ، ابن ، ائت: قولاألفعال فت
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ويظهر لنا من األمثلة أن ثالث الفعل فيها مكسور فعند البدء بها تُبدأ مكسـورة، وهـذه   
  .األفعال مستثناة من قاعدة الضم

اذهـب ،  : مثال، إذا كان ثالث الفعل مكسورا أو مفتوحا تبدأ بهمزة الوصل مكسورة:  2
  . اسمع ، اضرِب ، ارجِع، استَكَانوا ، اغفر لنا

عندما كان ثالث الفعل مضموم بدأنا بهمزة الوصل مضـمومة  : وهنا يسأل سائل ويقول
فلمـاذا ال نبـدأ بهمـزة    . وعندما كان ثالث الفعل مكسور بدأنا بهمزة الوصل مكسورة

إذا بدأنا بالهمزة مفتوحة يلتـبس   أننا: الوصل مفتوحة إذا كان ثالث الفعل مفتوح، نقول
، الخبر مع االستفهام أي تصبح الكلمة الخبرية استفهامية، أو يلتبس المضارع مع األمر

ولو أننـا  ، نبدأ فيها بالهمزة مكسورا) استكانوا: (أمثلة، بمعنى أن يصبح األمر مضارعا
نبدأ فيها بالهمزة ) هباذ(وأيضا . بدأنا بها مفتوحة ألصبحت الكلمة استفهامية ال خبرية

  . ولو أننا بدأنا بها مفتوحة لتغير الفعل من األمر إلى المضارع، مكسورة
  

إن الفعل الذي يكون ثالثه مفتوحا نبدأ فيه بهمـزة الوصـل   : وهناك رأي آخر يقول
بمعنى أنه عنـد  ، وذلك لحمله على نظيره المكسور في إعراب المثنى والجمع، مكسورةً

ولذلك بدئ بالمفرد مكسـورا لحملـه   ، عال أو جمعها يصبح أولها مكسوراتثنية هذه األف
  .على إعراب المثنى والجمع

  
  :حكم ھمزة الوصل في األسماء :  اثانًی

  :  أن همزة الوصل في األسماء جاءت على صنفين -أخي القارئ-اعلم
جنّـة ، السـماء،   ال: التعريفية، فيبدأ بالهمزة مفتوحة، مثـال ) ال(إذا اقترنت بـ: أوالً 

  .الذين، التي
بدأ بالهمزة مكسورة في عشر أسماء في اللغة العربية، جاء منهـا سـبعة فـي    :  اثانيي

  :القرآن العظيم
 .)1(  عيسى ابن مريم  )ابن( .1

                                         
  ).87(من اآلية ، سورة البقرة  )1(
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 .)1(  ومريم ابنت عمرانَ )ابنة( .2
 .)2(  إِن امرؤ هلَك   )امرؤ( .3
 .)3( إِن امرأَةٌ خافَتو )امرأة( .4
 .)4(  ثَانِي اثْنينِ  )اثنين( .5
 .)5( نِساًء فَوق اثْنتينِ  )اثنتين( .6
 .)6( واذْكُروا اسم اللَّه علَيه  )اسم( .7

  :أما الثالثة المتممين للعشرة فهم 
    بمعنى الدبر    )است(-1
  .ابن بزيادة الميم: وهي    )ابنم(-2
  .من القسم: وهي    يم اهللا-3

  .وهذه الثالثة، لم تأت  في القرآن
  : معلومات مھمة

إذا وقعت همزة الوصل بعد همزة االستفهام، وجب حذف همزة الوصـل إذا لـم   : أوالً 
  :مثال. يكن بعدها الم تعريف

 ًداهع اللَّه دنع مذْتخقُلْ أَت )7(   مزة األولـى  فكلمة اتَّخذتم أصـلها أأتخـذتم،فاله
  .استفهامية، والثانية همزة وصل، فحذفت همزة الوصل وأصبحت الكلمة أتَّخذتم

  :وقد جاء هذا النوع في القرآن الكريم في سبع كلمات، وهي

                                         
  ). 12(من اآلية ، سورة التحرمي  )1(
  ).176(من اآلية ، سورة النساء  )2(
  ).128(من اآلية ، سورة النساء  )3(
  ).40(من اآلية ، ةسورة التوب  )4(
  ).11(من اآلية ، سورة النساء  )5(
  ).4(من اآلية ، سورة املائدة  )6(
  ).80(من اآلية ، سورة البقرة  )7(
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1-   مذْتخأَت)1(   2-بيالْغ أَطَّلَع )2( 3- ًباكَذ لَى اللَّهى عرأَفْت )3(  
4- طَفَىأَص  )4(  5- َاًأرِيخس ماهذْنخت )5(  6-  تركْبتأَس )6(  
7- تفَرغتأَس )7(.  
  

إذا وقعت همزة الوصل بعد همزة االستفهام وجاء بعد همزة الوصل الم تعريف،  :ثانياً
فال تُحذف همزة الوصل، وتُبدل ألف مد، وتمد مداً طويالً مقدار ست حركات، ويكـون  

وقد جاء هذا النوع . مد الالزم، وذلك حتى ال يلتبس الخبر باالستفهامهذا المد من قبيل ال
  :في القرآن الكريم في ست مواضع باالتفاق عليها بين القُراء، وهي

1  ِنيآلذَّكَر    سورة األنعام )143(آية رقم 

2  ِنيآلذَّكَر   سورة األنعام )144(آية رقم 

3  َآآلن    يونسسورة  )51(آية رقم 

4  َآآلن   سورة يونس )91(آية رقم 

5 آللَّه   سورة يونس )59(آية رقم 

6  آللَّه   سورة النمل )59(آية رقم 

  

                                         
  ).80(من اآلية ، سورة البقرة  )1(
  ).78(من اآلية ، سورة مرمي  )2(
  ).8(من اآلية ، سورة سبأ  )3(
  ).153(من اآلية ، سورة الصافات  )4(
  ).63(من اآلية ، سورة ص  )5(
  ). 75(من اآلية ، سورة ص  )6(
  ). 6(من اآلية ، سورة املنافقون  )7(
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 81(وهنالك موضع في سورة يونس لقراءة أبو عمرو وأبو جعفـر، وهـو ءآلسـحر    
هي همـزة  و، ويجوز أيضا في هذه الكلمات السابق ذكرها تسهيل الهمزة الثانية، )يونس

، والتسهيل معناه بين بين، الوصل الواقعة بين همزة االستفهام والم التعريف مع القصر
  .وهذا الوجه أيضا من طريق الشاطبية، أي بين الهمزة واأللف

  
  :وفي ذلك يقول الشاطبي

  
  وإن همــز وصــل بــين الم مســكَّن 

 
  وهمزة االستفهام فامـدده مبـدال   

ــذ  ــره ال ــى ويقص ــل ذا أول   يسهل عن كـــل كـاآلن مـثِّال      يفللك
   

بِئْس الاسم   : في اآلية التي جاءت في سورة الحجرات ونصها) االسم(كلمة  :ثالثاً 
وقالْفُس )1( فيجوز في همزة الوصل عند البدء بهذه الكلمة وجهان وهما :  

ي الهمزة وه، أن تبدأ بهمز الوصل مفتوحة مع كسر الالم وحذف الهمزة الثانية-1
  .المتوسطة في الكلمة

  .أن تبدأ بالالم مكسورة مع حذف الهمزة الثانية-2
  

كلمة  : ارابع يمجَءأَع  )2(   التي جاءت في سورة فصلت، ورد عنها فـي روايـة
  .أي بين الهمزة واأللف–حفص تسهيل الهمزة الثانية بين بين 

  
  : وإليك الدليل

  إن كان ثالث من الفعـل يضـم     وابدأ بهمز الوصل من فعل بضـم 
  االسماء غير الالم كسرها وفـي    واكسره حال الكسر والفتح وفـي 

                                         
  ).11(من اآلية ، سورة احلجرات  )1(
  ).44(من اآلية ، سورة فصلت  )2(
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ــين    ابن مـع ابنـت امـرئ واثنـين     ــع اثنت ــم م ــرأة واس   وام
   

 باب التقاء الساكنني   
وال يوقف على متحرك؛ ألن ، اعلم أخي القارئ أن اللغة العربية ال يبدأ فيها بساكن

أما في الوقف فال بـد مـن   . والبدء يحتاج إلى الخفة والحركة، ء بهالساكن يصعب البد
وفي ذلك يقول اإلمام الشـاطبي  ، تسكين الحرف األخير؛ ألن الوقف يحتاج إلى السكون

  واإلسكان أصل الوقف وهو اشتقاقه: رحمه اهللا تعالى –
  

  .والساكنان إما أن يلتقيان في كلمة أو في كلمتين
  : ن في كلمة واحدةالتقاء الساكنی: أوًال

  .وهو إما أن يكون في حالة الوقف أو في حالة الوصل والوقف
  
  :في حالة الوقف. أ
أما الساكن األول فإمـا  ، وفي هذه الحالة يكون الساكن الثاني ساكنًا سكونًا عارضا 

  :أن يكون
  

 ساكنًا صحيحا. 3 حرف لين. 2 حرف مد. 1 
 

 أمثـــــــلة
 عنه بيت األبرار

 منه خوف عالمينال
 األمر عين المفلحون 

أما عند الوصل فـإن  ، التقاء الساكنين عند الوقف عليهما جوازوحكم هذا النوع هو 
  .الساكن الثاني يتحرك بحركته األصلية

  
  :في حالتي الوصل والوقف. ب

 والساكن األول هـو ، ]الزما[وفي هذه الحالة يكون الساكن الثاني ساكنًا سكونًا ثابتًا 
، وفي هذه الحالة ال بد من التخلص من التقاء السـاكنين ، حرف من حروف المد الثالثة
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والتخلص هنا يكون بإشباع حرف المد بمقدار ثالث ألفات حتى نـتمكن مـن النطـق    
  ).وهذا ما يسمى بالمد الالزم(بالساكن الثاني 

  . تحاجـونيأ،     ءالذكرين   ،     ءاآلن    ،     الصاخة    :         أمثلة
  

  : التقاء الساكنین في كلمتین: ثانًیا
ولذلك ال يجوز التقاء الساكنين في هـذه  ، وهذا النوع ال يكون إال في حالة الوصل

. ولكن ال بد من التخلص من الساكن األول؛ حتى يتم النطق في خفـة وسـهولة  ، الحالة
  .و التحريكالحذف  أ: في هذا النوع يكون بطريقتين -أخي القارئ –والتخلص 
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  : الحـذف. أ
ويكون الحذف في الساكن األول من التقاء الساكنين إذا كان الساكن األول حرفًا من 

  .حروف المد الثالثة
وفـي السـماِء     2( ،(قَالُوا اللَّهـم   ، ))1 إِذَا الشمس كُورت : أمثلة
قُكُمرِز  )3( ]وهذا عند الوصل .[  
  : التحریك. ب

أي ، يكون التخلص منه بالتحريك، إذا كان الحرف الساكن األول غير حروف المد
وهـذه  ، وغالبا ما يكون التحريك بالكسر. بإعطائه حركةً من حركات اإلعراب األصلية

  . إذا التقى ساكنان حرك األول بالكسر: هي القاعدة التي تقول
، )6( جزاًء الْحسنى ،)5( امشوا أَن ،))4وقَالَت اخرج علَيهِن  : أمثلة

 قُلِ اللَّه  )7(.  
ويكون التحريـك  ، ولكن هناك بعض األنواع والحاالت التي تخرج عن هذه القاعدة

  .فيها إما بالفتح أو بالضم
  : ويكون في ثالث حاالت: التحريك بالفتح -1
حركـت النـون   إذا وقع بعدها ساكن ت، الجارة ساكنة النون" من"في كلمة  .أ 

والفتح هنـا  ، ))8 من الشاهدين : مثال. بالفتح" من"الساكنة في كلمة 
 .أسهل في النطق من الكسر

                                         
  ).1(اآلية ، سورة التكوير  )1(
  ).32(من اآلية ، سورة األنفال  )2(
  ).22(من اآلية ، سورة الذاريات  )3(
  ).31(من اآلية ، يوسفسورة   )4(
  ).6(من اآلية ، سورة ص  )5(
  ).88(من اآلية ، سورة الكهف  )6(
  ).127(من اآلية ، سورة النساء  )7(
  ). 81(من اآلية ، سورة آل عمران  )8(
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وهذا إذا اتصلت تاء التأنيث مع ألف المثنى فـي كلمـة   ، "تاء التأنيث"في  .ب 
، ))1ِ كَانتا تحـت عبـدين   : مثـال . واحدة تحرك تاء التأنيث بالفتح

 .هنا مناسب لأللف بعده؛ ألن األلف ال يكون ما قبلها إال مفتوحاوالفتح 

امل اللَّـه ال   تحرك الميم في أول سورة آل عمران ، "ميم آل عمران"في  .ج 
ومالْقَي يالْح وإِلَّا ه إِلَه )2( وهذا التحريك يجوز فيه وجه القصر ، بالفتح

لمناسب؛ ألنه يترتب والفتح هنا هو ا. والمد مع الوصل، القصر مع الوصل
  .عليه تفخيم لفظ الجاللة وهو األفضل في األداء

  
  : وهذا التحريك ال يكون إال في حالتين: التحريك بالضم -2

فتُحرك بالضم؛ ألن ، إذا جاء بعدها ساكن) الدالة على الجمع(في ميم الجمع  .أ 
ـ  )3( ، كُتب علَيكُم الصـيام  مثل . الضم هو أصل حركتها يهِم إِلَ

 .))4 اثْنينِ

فإذا جاء بعدها سـاكن  ، اللينة المفتوح ما قبلها الدالة على الجمع" الواو"في  .ب 
 وآتـوا الزكَـاةَ   )5( ، فَتمنوا الْموت : مثل، حركت الواو بالضم

)6(  .  
  

 املقطوع واملوصول   

                                         
  ).10(من اآلية ، سورة التحرمي  )1(
  ).2، 1(اآليتان ، سورة آل عمران  )2(
  ).183(من اآلية ، سورة البقرة  )3(
  ).14(من اآلية ، سورة يس  )4(
  ).94(من اآلية ، سورة البقرة  )5(
  ).11(من اآلية ، سورة التوبة  )6(
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القارئ علـى القـراءة    اعلم أخي القارئ أن هذا الباب من أهم األبواب التي تساعد
الصحيحة من حيث إنه عندما يقف مثال ما على كلمة فالبد أن يعرف إن كانـت هـذه   
الكلمة رسمت مقطوعة أو موصولة؛ فالمقطوعة يجوز له الوقف عليها عند االضطرار 

وإليك أخـي القـارئ   . للوقف ثم يصلها بما بعدها أما الموصولة فال يجوز الوقف عليها
  .لمات التي رسمت بالقطع، والتي رسمت بالوصلبيان بهذه الك

  " :أن ال: "أوًال 
النافية في عشرة مواضع اتفاقاً في " ال"مفتوحة الهمزة ساكنة النون عن " َأن"قُطعت 

  : هي، القرآن الكريم
1. َلَى أَنْ ال أَقُولع يققح)1(.  
2.  لَى اللَّهقُولُوا عأَنْ ال ي )2(. 

3.   َألْجأَنْ ال مهإِلَّا إِلَي اللَّه نم )3(. 

4.  وإِلَّا ه أَنْ ال إِلَهو )4(. 

5. وا إِلَّا اللَّهدبعأَنْ ال ت )5(. 

6.  ًئايبِي ش رِكشأَنْ ال ت )6(. 

7.  ََطَانيوا الشدبعأَنْ ال ت)7(. 

8. لَى اللَّهلُوا ععأَنْ ال تو )8(. 

                                         
  ).105(من اآلية ، سورة األعراف  )1(
  ).169(من اآلية ، سورة األعراف  )2(
  ).118(من اآلية ، سورة التوبة  )3(
  ).14(من اآلية ، سورة هود  )4(
  ).26(من اآلية ، سورة هود  )5(
  ).26(من اآلية ، سورة احلج  )6(
  ).60(من اآلية ، سورة يس  )7(
  ).19(من اآلية ، سورة الدخان  )8(
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9.  رِكْنشلَى أَنْ ال يئاعيش بِاللَّه )1(. 

10. موا الْيهلَنخدأَنْ ال ي )2(.  
أَنْ ال إِلَه إِلَّا أَنـت  :   واختلف الرسام في موضع واحد في سورة األنبياء وهو

كانحبس  )3( . في أنه موصول أو مقطوع، والراجح في القول أنه مقطوع، وما عدا
َلَّـا تـزِر وازِرةٌ وِزر         أ: وصـول اتفاقـاً، مثـل   هذه المواضع العشرة السابقة فهو م

  .) )4أُخرى
  
  : إْن ما: ثانیًا 

الموصولة في موضع واحـد فـي   " ما"مكسورة الهمزة ساكنة النون عن " إن"تُقطع 
وما عدا . ) )5 وإِنْ ما نرِينك بعض الَّذي نعدهم: القرآن الكريم في سورة الرعد

وأما المفتوحة فهي موصـولة  . ) )6 وإِما تخافَن: لك الموضع فهي موصولة، مثلذ
  .  ) )7 أَما اشتملَت علَيه : مثل

  
  ":  عن ما: "ثالثًا 

                                         
  ).12(من اآلية ، سورة املمتحنة  )1(
  ). 24(من اآلية ، سورة القلم  )2(
  ). 87(من اآلية ، سورة األنبياء  )3(
  ).38(اآلية ، سورة النجم  )4(
  ). 40(من اآلية ، سورة الرعد  )5(
  ). 58(من اآلية ، سورة األنفال  )6(
  ). 143(من اآلية ، سورة األنعام  )7(
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: الموصولة في موضع واحد في سورة األعراف، وهو" ما"الجارة عن " عن"تُقطع 
  هنوا عها نم نع )1(  ، ذلك الموضع فهو موصول، مثلوما عدا :  واا كَانمع

  . ) )2يعملُونَ
  ": من ما: "رابًعا 

  : الموصولة في موضعين اتفاقاً، وهما" ما"الجارة عن " من"تُقطع 
1. كُمانمأَي لَكَتا مم نفَم)3(.  
2. كُمانمأَي لَكَتا مم نم لْ لَكُمه)4(.  
  

وأَنفقُـوا مـن مـا      ، "المنـافقون "ضع واحد في سورة واختلف الرسام في مو
اكُمقْنزر  )5(  ،وما عدا هذه المواضع فهـو  . بين الوصل والقطع والراجح هو القطع

  . ) )6ومما ال يعلَمونَ : موصول مثل
  

  " : أم من: "خامًسا 
في أربعة مواضـع فـي   الموصولة " من"ساكنة الميم مفتوحة الهمزة عن " أم"تُقطع 

  :القرآن الكريم، وهم
1.  ًِيالكو هِملَيكُونُ عي نم أَم)7(.  
2.   سأَس نم أَم)1(. 

                                         
  ). 166(من اآلية ، سورة األعراف  )1(
  ). 134(من اآلية ، سورة البقرة  )2(
  ). 25(من اآلية ، سورة النساء  )3(
  ).28(من اآلية ، سورة الروم  )4(
  ). 10(من اآلية ، سورة املنافقون  )5(
  ). 36(من اآلية ، رة يسسو  )6(
  ). 109(من اآلية ، سورة النساء  )7(
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3.  الَقْنخ نم أَم )2(. 

4. يأْتي نم أَم )3(.  
  

  .  ) )4 أَمن هذَا الَّذي هو جند لَكُم: وما عدا هذه المواضع فهي موصولة مثل
  ":أْن لم: " سادسًا
  :في موضعين في القرآن" لم"ساكنة النون مفتوحة الهمزة عن " أن"تُقطع 
1. كبر كُني أَنْ لَم كذَل)5(.  
2. دأَح هري أَنْ لَم بسحأَي )6(.  

  .وال ثالث لهما. وال يوجد غير هذين الموضعين في القرآن الكريم
  

فَـإِلَّم  : صولة في موضع واحد اتفاقـاً، وهـو  فهي مو" إن لم"وأما مكسورة الهمزة 
 وا لَكُمجِيبتسي  .وأما غير هذا الموضع فهو مقطوع اتفاقًا .  

  .  ) )7فَإِنْ لَم تفْعلُوا: مثل
  

   ":إنَّ ما: "سابعًا 
. الموصولة في موضع واحد" ما"مكسورة الهمزة مشددة النون المفتوحة عن " إن"تُقطع 
اإِنَّ م جِزِينعبِم متا أَنمو ونَ لَآتدوعت  )1( .  

                                                                                                             
  ). 109(من اآلية ، سورة التوبة  )1(
  ). 11(من اآلية ، سورة الصافات  )2(
  ). 40(من اآلية ، سورة فصلت  )3(
  ). 20(من اآلية ، سورة امللك  )4(
  ).131(من اآلية ، سورة األنعام  )5(
  ).7(من اآلية ، سورة البلد  )6(
  ).24(من اآلية ، سورة البقرة  )7(
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فقد اختلف الرسام في وصـله  . ) )2إِنما عند اللَّه هو خير لَكُم : أما موضع النحل
  .وما غير هذه المواضع فهو موصول اتفاقاً. والمعمول به والراجح هو الوصل. وقطعه

  . ) )3 إِخوةٌإِنما الْمؤمنونَ : مثال

                                                                                                             
  ).134(من اآلية ، سورة األنعام  )1(
  ).95(من اآلية ، سورة النحل  )2(
  ).10(من اآلية ، سورة احلجرات  )3(
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   ": َأنَّ َما: "ثامنًا 
الموصولة، فـي موضـعين   " ما"مفتوحة الهمزة مشددة النون المفتوحة عن " أن"تُقطع 
  :اتفاقاً

1.  لاطالْب وه ونِهد نونَ معدا يأَنَّ مو)1(.  
2.  ُلاطالْب ونِهد نونَ معدا يأَنَّ مو )2(.  

. في موضع واحد بين الوصل والقطع، والعمل فيه علـى الوصـل   وقد اختلف الرسام
اعلَموا . وما عدا هذه المواضع فهي موصـولة . ) )3 واعلَموا أَنما غَنِمتم: وهو

  . ) )4 أَنما الْحياةُ
  

  ": حیُث ما: "تاسعًا
يرهمـا فـي   في موضعين في سورة البقرة، وال يوجد غ" ما"الظرفية عن " حيث"تُقطَع 

  .  ) )5وحيثُ ما كُنتم فَولُّوا وجوهكُم شطْره : القرآن، وهم
  

  ": ُكلَّ َما: "عاشرًا 
  . ))6وآتاكُم من كُلِّ ما سأَلْتموه: في موضع واحد اتفاقاً، وهو" ما"عن " كل"تُقْطَع 

  
وهي . الراجح فيهم هو الوصلو. واختلف الرسام في أربعة مواضع بين الوصل والقطع

  :بالترتيب
  

                                         
  ).62(من اآلية ، سورة احلج  )1(
  ).30(من اآلية ، سورة لقمان  )2(
  ).2(من اآلية ، سورة األنفال  )3(
  ).20(ية من اآل، سورة احلديد  )4(
  ).144(من اآلية ، سورة البقرة  )5(
  ).34(من اآلية ، سورة إبراهيم  )6(
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1. ايهوا فسكأُر ةنتوا إِلَى الْفدا ركُلَّم)1(.  
2. اهتأُخ تنةٌ لَعأُم لَتخا دكُلَّم)2(. 

3.  وها كَذَّبولُهسةً راَء أُما جكُلَّم)3(. 

4.  جا فَويهف يا أُلْقكُلَّم)4(.  
كُلَّمـا دخـلَ علَيهـا زكَرِيـا       : ي موصولة اتفاقاً، مثـال وغير هذه المواضع فه

ابرحالْم  )5( .  
  

  ":  ِبْئَس َما: "الحادي عشر
  :في موضعين اتفاقاً، وهما" ما"بـ " بِْئس"تُوصل 

1. مهفُسأَن ا بِهورتا اشمبِئْس )6(.  
2.  يدعب نونِي مملَفْتا خمبِئْس)7(.  

  
  :اختُلفَ في موضعين بين الوصل والقطع، وهماو

1.  مهفُسأَن ا بِهورا شم لَبِئْسو )8( .والراجح في هذا الموضع هو القطع.  
2.  كُمانإِمي بِه كُمرأْما يمقُلْ بِئْس)9( .والراجح فيه الوصل.  

                                         
  ).91(من اآلية ، سورة النساء  )1(
  ).38(من اآلية ، سورة األعراف  )2(
  ).44(من اآلية ، سورة املؤمنون  )3(
  ).8(من اآلية ، سورة امللك  )4(
  ).37(من اآلية ، سورة آل عمران  )5(
  ).90(من اآلية ، البقرةسورة   )6(
  ).150(من اآلية ، سورة األعراف  )7(
  ).102(من اآلية ، سورة البقرة  )8(
  ).93(من اآلية ، سورة البقرة  )9(
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  . ) )1ونَفَبِئْس ما يشتر: وغير هذه المواضع مقطوع اتفاقاً، مثال

  ": في ما: "الثاني عشر 
أَتتركُونَ في ما : الموصولة في موضع واحد اتفاقاً، وهـو " ما"الجارة عن " في"تقطع 
واختلف الرسام بين الوصل والقطع في عشرة مواضع، والراجح فيها هو . ) )2 هاهنا

  :هو القطع، وهي بالترتيب
1.   فُِسهِني أَنف لْنا فَعي مفوفرعم نم)3(.  
2.  اكُما آتي مف كُملُوبيل  )4(. 

3. إِلَي يا أُوحي مف)5(. 

4.  اكُما آتي مف كُملُوبيل )6(. 

5.  َوندالخ مهفُسأَن تهتا اشي مف مهو)7(. 

6.  يمظع ذَابع يهف متا أَفَضي مف كُمسلَم)8(. 

7.  ا ري مفاكُمقْنز )9(. 

8.  فُونلتخي يهف ما هي مف)10(. 

                                         
  ).187(من اآلية ، سورة آل عمران  )1(
  ).146(من اآلية ، سورة الشعراء  )2(
  ).240(من اآلية ، سورة البقرة  )3(
  ).48(ة من اآلي، سورة املائدة  )4(
  ).145من اآلية ، سورة األنعام  )5(
  ).165(من اآلية ، سورة األنعام  )6(
  ).102(من اآلية ، سورة األنبياء  )7(
  ).14(من اآلية ، سورة النور  )8(
  ).28(من اآلية ، سورة الروم  )9(
  ).3(من اآلية ، سورة الزمر  )10(
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9.  َفُونلتخي يهوا فا كَاني مف)1(. 

10.  َونلَمعا ال تي مف ئَكُمشننو)2(.  
  .) )3فيما كَانوا فيه يختلفُونَ : وما عدا هذه المواضع فهو موصول اتفاقاً، مثال

  
  : "أین ما: "الثالث عشر 

  :في موضعين اتفاقاً وهما" ما" بـ" أین"توصل 
1.  اللَّه هجو لُّوا فَثَموا تمنفَأَي)4(.  
2. ٍريبِخ أْتال ي ههجوا يمنأَي)5(.  

  
  :واختلف الرسام بين القطع والوصل في ثالثة مواضع، والراجح فيهم هو القطع

1. والْم رِكْكُمدوا يكُونا تم نأَيت)6(.  
2. وندبعت متا كُنم نأَي ميلَ لَهقو )7(. 

3. فُواا ثُقم نأَي ونِنيلْعم )8(.  
  

  .  ) )9 أَين ما كَانواْ : وما عدا هذه  المواضع فهو مقطوع اتفاقاً، مثال

                                         
  ).46(من اآلية ، سورة الزمر  )1(
  ).61(من اآلية ، ةسورة الواقع  )2(
  ).124(من اآلية ، سورة النحل  )3(
  ).115(من اآلية ، سورة البقرة  )4(
  ).76(من اآلية ، سورة النحل  )5(
  ).78(من اآلية ، سورة النساء  )6(
  ).92(من اآلية ، سورة الشعراء  )7(
  ).61(من اآلية ، سورة األحزاب  )8(
  ).7(من اآلية ، سورة اادلة  )9(
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  ":  أن لن: "الرابع عشر 
المواضع في القـرآن الكـريم    في كل" لن"المفتوحة الهمزة ساكنة النون عن " أن"تقطع 

  :وتوصل في موضعين، هما. ) )1 أَنْ لَن ينقَلب الرسولُ : نحو
1.  ًْداعوم لَ لَكُمعجن أَلَّن)2(.  
2.  هظَامع عمجن أَلَّن)3(.  

  
  ": أن لو: "الخامس عشر 

  :القرآن الكريمفي ثالثة مواضع في " لو"مفتوحة الهمزة ساكنة النون عن " أن"تقطع 
1.  ماهنباُء أَصشن أَنْ لَو )4(.  
2.  اُء اللَّهشي أَنْ لَو)5(. 

3.  واكَان أَنْ لَو )6(.  
  

: واختلف الرسام في القطع والوصل في موضع واحد، والراجح فيه هو القطـع، وهـو  
واقَامتأَن لوِ اسو )7( .  
  

  .هذه المواضع التي ذكرناها وال يوجد في القرآن الكريم غير : ملحوظة
 

                                         
  ).12(من اآلية ، سورة الفتح  )1(
  ).48(من اآلية ، سورة الكهف  )2(
  ).3(من اآلية ، سورة القيامة  )3(
  ).100(من اآلية ، سورة األعراف  )4(
  ).31(من اآلية ، سورة الرعد  )5(
  ).14(من اآلية ، سورة سبأ  )6(
  ).16(من اآلية ، سورة اجلن  )7(
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  :السادس عشر 
النافية في أربعة مواضع في القرآن الكريم " ال"ساكنة الياء بـ " كي"توصل " كي ال"

  :وهم
1.  كُما فَاتلَى موا عنزحال تكَيل)1(.  
2.  ًئايلْمٍ شع دعب نم لَمعال يكَيل )2(. 

3.  رح كلَيكُونَ عال يكَيلج)3(. 

4. كُما فَاتلَى ما عوأْسال تكَيل)4(.  
  .  ) )5لكَي ال يعلَم بعد علْمٍ شيئاً : وتقطع في باقي المواضع، مثال

  
  ": عن من: "السابع عشر 

  :الموصولة في موضعين اتفاقاً" من"ساكنة النون عن " عن"تقطع 
1. اُءشي نم نع رِفُهصيو )6(.  
2. َلَّىفوت نم نع رِضأَع)7(.  

  .وال يوجد في القرآن الكريم غير هذين الموضعين:  ملحوظة
  

  ": یوم ھم:"الثامن عشر 
  :الضمير في موضعين، هما" هم"الظرفية عن " يوم"تقطع 
1. َونارِزب مه موي )1(.  

                                         
  ).153(من اآلية ، سورة آل عمران  )1(
  ).5(من اآلية ، سورة احلج  )2(
  ).50(من اآلية ، سورة األحزاب  )3(
  ).23(من اآلية ، سورة احلديد  )4(
  ).70(من اآلية ، سورة النحل  )5(
  ).43(من اآلية ، سورة النور  )6(
  ).29(من اآلية ، سورة النجم  )7(



    97  

2. َوننفْتارِ يلَى النع مه موي )2(.  
  .  ) )3يومهم الَّذي يوعدونَ : المواضع مثال وتوصل فيما عدا هذه

  
  ": مال: "التاسع عشر

  :تقطع الم الجر عن مجرورها في أربعة مواضع
1.  ًيثادونَ حفْقَهونَ يكَادمِ ال يالِء الْقَوؤالِ هفَم)4(.  
2.  ِابتذَا الْكالِ هم)5(. 

3.  ِولسذَا الرالِ هم)6(. 

4. الِ افَمنيعطهم لَكبوا قكَفَر ينلَّذ )7(.  
  . ) )8 وما لأَحد عنده من نِعمة تجزى: وما عدا هذه المواضع فهو موصول، مثال

  
  ": الت حین: "العشرون 

والت حـني        : الظرفيـة فـي قولـه تعـالى    " حين"عن " الت"تقطع التاء في كلمة 
  .رأي بأنها موصولة، والراجح في ذلك هو القطع وهناك. ) )9مناصٍ

  : ملحوظة مھمة
  :اتفق الرسام على وصل الكلمات اآلتية

                                                                                                             
  ).16(من اآلية ، سورة غافر  )1(
  ).13(اآلية ، سورة الذاريات  )2(
  ).42(من اآلية ، سورة املعارج  )3(
  ).78(من اآلية ، سورة النساء  )4(
  ).49(من اآلية ، سورة الكهف  )5(
  ).7(من اآلية ، سورة الفرقان  )6(
  ).36(من اآلية ، سورة املعارج  )7(
  ).19(اآلية ، سورة الليل  )8(
  ).3(من اآلية ، سورة ص  )9(
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1. َونِسرخي موهنزو أَو مإِذَا كَالُوهو )1( . وهذا الوصل في الواو مع الهاء
  "وزنوا"وكلمة ، "كالوا"الهاء وحذف األلف من كلمة 

  .األرض، القمر، الجنة: صلها بما بعدها، مثلاتفق الرسام على و.التعريفية" أل"-2
  ".هأنتم هؤالء: "اتفق الرسام على وصل هاء التنبيه بما بعدها مثل. هاء التنبيه-3
  ".يأيها: "اتفق الرسام على وصل ياء النداء بما بعدها، مثال: ياء النداء-4
يجوز الوقف ولكن ال ، اتفق الرسام على كتابتها مقطوعةً في المصحف". إل ياسين" -5

  .وذلك بالنسبة لحفص وما يوافقه من القراء، دون كلمة ياسين" إل"على 
  

  : وإليك الدليل
  في مصحف اإلمام فيما قـد أتـى     واعرف لمقطوع وموصـول وتـا  
ــه إال     فــاقطع بعشــر كلمــات أن ال   ــإ وال إلـ ــع ملجـ   مـ
ــود ال  ــاني ه ــس ث ــدوا ي   يشركن تشرك يدخلن تعلـو علـى     وتعب

ــا  أن ال يق ــول إن م ــوا ال أق   بالرعد والمفتوح صل وعـن مـا     ول
ــا    نهوا اقطعوا مـن يـروم والنسـا    ــن أسس ــافقين أم ــف المن   خل
  وأن لــم المفتــوح كســر أن مــا   فصلت والنسـا وذبـح حيـث مـا    
ــا    االنعـام والمفتــوح يـدعون معــا   ــل وقع ــال ونح ــف األنف   وخل
ــف  ــألتموه واختل ــا س ــل م   صل صـف ردوا كذا قل بئسما والو   وك
  أوحي أفضتم اشتهت يبلـوا معـا     خلفتموني واشتروا في مـا اقطعـا  
ــال  ــت روم ك ــن وقع ــاني فعل   تنزيل شـعراء وغيـر ذي صـال      ث
ــف   في الشعرا واألحزاب والنسا وصف   فأينمــا كالنحــل صــل ومختل
  نجمع كيال تحزنـوا تأسـوا علـى      وصــل فــإلم هــود ألــن نجعــال
ــم   ــرج وقطعه ــك ح ــج علي   ن يشاء من تولى يـوم هـم  عن م   ح
ــؤال    ــذين ه ــذا وال ــال ه   ت حين في االمـام صـل ووهـال      وم
ــل ــالوهم صـ ــوهم وكـ ــا ال تفصــل   ووزنـ كــذا مــن ال وهاوي  

                                         
  ).3(، سورة املطففني  )1(
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  باب هاء التأنیث املوقوف علیها

   بالتاء ارورة
  : اعلم أخي القارئ أن هاء التأنيث قسمها العلماء إلى ثالثة أقسام

وقسم اختلفـوا فيـه بـين الجمـع     ، وقسم اتفقوا على إفراده، قسم اتفقوا على جمعه
  .واإلفراد
، وال يكون إال في جمع التكسـير ، القسم الذي اتفق القراء على قراءته بالجمع -أوال

وعنـد  ، والقراءة وقفوا على هذا النـوع بالهـاء  . أولئك هم الكفرة الفجرة، خزنة: مثل
وصله يكون تاء.  

، فاألصل فيه هو الوقف بالهـاء . القراء على قراءته باإلفراد القسم الذي اتفق -ثانيا
، ويستثنى من هذا النوع لحفص ثالث عشرة كلمة في القرآن في واحد وأربعين موضعا

  : وهي، وذلك تبعا لرسمها في المصحف تاء
  " : رحمت: "أوًال 

لحفص  بالتاء المجرورة في سبعة مواضع في القرآن يوقف عليها" رحمت"رسمت كلمة 
  :بالتاء، وهي

1.  اللَّه تمحونَ رجري كأُولَئ )1(.  
2. ِسنِنيحالْم نم قَرِيب اللَّه تمحإِنَّ ر)2(. 

3.  تيلَ الْبأَه كُملَيع هكَاتربو اللَّه تمحر )3(. 

4. اكَرِيز هدبع كبر تمحر كْرذ )4(. 

5.  إِلَى ظُرفَاناللَّه تمحآثَارِ ر)1(. 

                                         
  ).218(من اآلية ، ة البقرةسور  )1(
  ).56(من اآلية ، سورة األعراف  )2(
  ).73(من اآلية ، سورة هود  )3(
  ).2(اآلية ، سورة مرمي  )4(
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6. كبر تمحونَ رقِْسمي مأَه)2(. 

7.  َونعمجا يمم ريخ كبر تمحرو)3(.  
  

َبِمـا  : وما عدا هذه المواضع فهو مرسوم بالتاء المربوطة والوقف عليها بالهاء، مثال
ملَه تنل اللَّه نم ةمحر  )4( .  

  
  ": نعمت: "ثانیًا 

سمت بالتاء المجرورة في أحد عشر موضعوالوقف فيها بالتاء بما يوافـق روايـة   ار ،
  :حفص، وهي

1. كُملَيع اللَّه تموا نِعاذْكُرو )5(.  
2.  كُملَيع اللَّه تموا نِعاذْكُرو )6(. 

3. مإِذْ ه كُملَيع اللَّه تموا نِعاذْكُر)7(. 

4.  لُوادكُفْرا ب اللَّه تمنِع )8(. 

5. اوهصحال ت اللَّه تموا نِعدعإِنْ تو)9(. 

6.  َونكْفُري مه اللَّه تمبِنِعو)1(. 

                                                                                                             
  ).50(من اآلية ، سورة الروم  )1(
  ).32(من اآلية ، سورة الزخرف  )2(
  ).32(من اآلية ، سورة الزخرف  )3(
  ).159(من اآلية ، سورة آل عمران  )4(
  ).231(من اآلية ، سورة البقرة  )5(
  ).103(من اآلية ، سورة آل عمران  )6(
  ).11(من اآلية ، سورة املائدة  )7(
  ).28(من اآلية ، سورة إبراهيم  )8(
  ).34(من اآلية ، سورة إبراهيم  )9(
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7. اللَّه تمرِفُونَ نِععي)2(. 

8.  اللَّه تموا نِعكُراشو)3(. 

9.  اللَّه تمبِنِع )4(. 

10.  اللَّه تموا نِعاذْكُر كُملَيع )5(. 

11. وننجال منٍ وبِكَاه كبر تمبِنِع تا أَنفَم فَذَكِّر )6(.  
  

  ": امرأت: "ثالثا 
بالتاء المجرورة في سبعة مواضع في القرآن الكـريم إذا كانـت   " امرأت"رسمت كلمة 

  :مضافة إلى زوجها، وهم
1. َانرمع أَترام إِذْ قَالَت )7(.  
2. َأرااماهفَت اوِدرزِيزِ تالْع ت)8(. 

3.  ِزِيزالْع أَترام قَالَت )9(. 

4. َنوعرف أَترام قَالَتو  )10(. 

5.  ٍوحن أَترام  )1(. 

                                                                                                             
  ).72(من اآلية ، سورة النحل  )1(
  ).83(من اآلية ، سورة النحل  )2(
  ).114( من اآلية، سورة النحل  )3(
  ).31(من اآلية ، سورة لقمان  )4(
  ).3(من اآلية ، سورة فاطر  )5(
  ).29(من اآلية ، سورة الطور  )6(
  ).35(من اآلية ، سورة آل عمران  )7(
  ).30(من اآلية ، سورة يوسف  )8(
  ).51(من اآلية ، سورة يوسف  )9(
  ).9(من اآلية ، سورة القصص  )10(
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6.  لُوط أَترامو)2(. 

7.  َنوعرف أَترام)3(.  
  

وإِن : ء، مثـال وما عدا هذه المواضع، فهو مرسوم بالتاء المربوطة والوقف فيها بالها
افَتأَةٌ خرام  )4(" .النساء "إن امرأة خافت)128.(  

  
  ": سنت: "رابعًا 

بالتاء المجرورة في القرآن الكريم في خمسة مواضع والوقف فيهـا  " سنت"رسمت كلمة 
  :بالتاء
1.  نيلالْأَو تنس تضم فَقَد)5(.  
2.  نيلالْأَو تنإِلَّا س )6(. 

3.  َيالًفدبت اللَّه تنسل جِدت لَن)7(. 

4.  ًوِيالحت اللَّه تنسل جِدت لَنو )8(. 

5.  هادبي عف لَتخ ي قَدالَّت اللَّه تنس)9(.  
  

                                                                                                             
  ).10(ة من اآلي، سورة التحرمي  )1(
  ).10(من اآلية ، سورة التحرمي  )2(
  ).11(من اآلية ، سورة التحرمي  )3(
  ).128(من اآلية ، سورة النساء  )4(
  ).38(من اآلية ، سورة األنفال  )5(
  ).43(من اآلية ، سورة فاطر  )6(
  ).43(من اآلية ، سورة فاطر  )7(
  ).43(من اآلية ، سورة فاطر  )8(
  ).85(اآلية من ، سورة غافر  )9(
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سنةَ اللَّه : وما عدا هذه المواضع رسمت بالتاء المربوطة والوقف عليها بالهاء، مثـال 
خ يني الَّذلفقَب نا ملَو )1( .  

  
  ": َلْعَنت: "خامسا 

  :بالتاء المجرورة في موضعين، وهما" لعنت"رسمت كلمة 
1.  بِنيلَى الْكَاذع اللَّه تنلْ لَععجفَن )2(.  
2. بِنيالْكَاذ نإِنْ كَانَ م هلَيع اللَّه تنةُ أَنَّ لَعسامالْخو )3(.  

أَال ْ : فهو مرسوم بالتاء المربوطة والوقف عليه بالهاء، مثـال  وما عدا هذه المواضع
نيملَى الظَّالع ةُ اللَّهنلَع  )4( .  

  
  ": معصیت: "سادًسا 

بالتاء المجرورة في موضعين في القرآن، في سورة المجادلـة  " معصيت"رسمت كلمة 
  :وهما

1.  اُءوكإِذَا جولِ وسالر تيصعمو )5(.  
2.  اواجنتولِ وسالر تيصعمو)6( .  

  .وال ثالث لهما في القرآن

                                         
  ).38(من اآلية ، سورة األحزاب  )1(
  ).61(من اآلية ، سورة آل عمران  )2(
  ).7(اآلية ، سورة النور  )3(
  ).4(من اآلية ، سورة هود  )4(
  ).8(من اآلية ، سورة اادلة  )5(
  ).9(من اآلية ، سورة اادلة  )6(
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  " كلمت: "سابعًا 
:            بالتاء المجرورة في موضـع واحـد فـي القـرآن، وهـو     " كلمت"رسمت هذه الكلمة 

 ىنسالْح كبر تمكَل تمتو  )1( .  
  

  ": بقیت: "ثامنًا 
بقيت : ء المجرورة في القرآن الكريم في موضع واحد، وهوبالتا" بقيت"رسمت كلمة 

لَكُم ريخ اللَّه )2( .  ،وما عدا ذلك فهو مرسوم بالتاء المربوطة، والوقف عليه بالهـاء
  . ) )3وبقيةٌ مما ترك آلُ موسى وآلُ هارونَ : مثال

  
  ": ُقرَّت: "تاسعًا 

قُرت عينٍ لـي   : بالتاء المجرورة  في موضع واحد وهو" قرت"رسمت هذه الكلمة 
:       وما عدا ذلك فهو مرسوم بالتاء المربوطة والوقف عليه بالهـاء، مثـال  . ) )4 ولَك
ااجِنوأَز نا ملَن بنٍ هيةَ أَعا قُرناتيذُرو )5( .  
  

  ": ِفْطَرت: "عاشرًا 
فطْرت اللَّه الَّتـي فَطَـر    : تاء المجرورة في موضع واحدبال" فطْرت"رسمت كلمة 
  .  ) )6الناس علَيها

  
  ": شجرت: "حادي عشر 

                                         
  ).137(من اآلية ، سورة األعراف  )1(
  ).1(من اآلية ، سورة هود  )2(
  ).248(من اآلية ، سورة البقرة  )3(
  ).9(من اآلية ، سورة القصص  )4(
  ).74(من اآلية ، سورة الفرقان  )5(
  ).30(من اآلية ، سورة الروم  )6(
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بالتاء المجرورة في موضع واحد في القرآن والوقف عليها بالتاء " شجرت"رسمت كلمة 
بالهـاء،   وما عدا ذلك فهو موقوف عليـه . ) )1 إِنَّ شجرت الزقُّوم: لحفص وهو

  . ) )2أَدلُّك علَى شجرة الْخلْد : نحو
  

  ": َجنَّت: "ثاني عشر 
فَروح وريحانٌ وجنت : بالتاء المجرورة في موضع واحد وهو" جنت"رسمت كلمة 

أَيطْمع : وما عدا ذلك فكُتب بالتاء المربوطة والوقف عليه بالهاء، مثال. ) )3  نعيمٍ
  . ) )4 لُّ امرِئٍ منهم أَنْ يدخلَ جنةَ نعيمٍكُ
  

  ": اْبَنَت: "ثالث عشر 
في القرآن الكريم بالتاء المجرورة في موضـع واحـد، وال يوجـد    " ابنَتَ"رسمت كلمة 

  . ) )5 ومريم ابنت عمرانَ: غيره وهو
  

  : ملحوظة مھمة
أن  -اهللا هذا العمل في ميزان حسناتنا وحسـناتك جعل -أيها القارئ العزيز-نحيط علمك

  .وسنواليك بها إن شاء اهللا. هناك كلمات رسمت بالتاء المفتوحة، وقد ُألحقَت بهذا الباب
  

  ": یاأبت: "أوال 
  . رسمت بالتاء المجرورة في ثمان مواضع، والوقف فيها بالتاء

1.  ًكَباكَو رشع دأَح تأَيي رإِن تا أَبي )1(.  

                                         
  ).43(اآلية ، سورة الدخان  )1(
  ).120(من اآلية ، سورة طه  )2(
  ).89(اآلية ، سورة الواقعة  )3(
  ).38(آلية ا، سورة املعارج  )4(
  ).12(من اآلية ، سورة التحرمي  )5(
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2.  لقَب نم يايؤأْوِيلُ رذَا ته تا أَبي)2(. 

3. ًئايش كننِي عغال يو رصبال يو عمسا ال يم دبعت مل تا أَبي)3(. 

4. ِلْمالْع ناَءنِي مج ي قَدإِن تا أَبي)4(. 

5. َطَانيالش دبعال ت تا أَبي)5(. 

6. تا أَبنِ يمحالر نم ذَابع كسمأَنْ ي افي أَخإِن)6(. 

7.  هأْجِرتاس تا أَبي )7(. 

8.  رمؤا تلْ مافْع تا أَبي )8(.  
  ": مرضات: "ثانیًا 

  :رسمت هذه الكلمة بالتاء المجرورة في أربعة مواضع، وهي
1.  َّالل اتضراَء مغتاب هفْسرِي نشي نمه )9(.  
2.  اللَّه اتضراَء مغتاب مالَهوقُونَ أَمفني)10(. 

3.  ًيماظراً عأَج يهتؤن فوفَس اللَّه اتضراَء مغتاب كلْ ذَلفْعي نمو)11(. 

4.  اجِكوأَز اتضري مغتبت)1(.  

                                                                                                             
  ).4(من اآلية ، سورة يوسف  )1(
  ).100(من اآلية ، سورة يوسف  )2(
  ).42(من اآلية ، سورة مرمي  )3(
  ).43(من اآلية ، سورة مرمي  )4(
  ).44(من اآلية ، سورة مرمي  )5(
  ).45(من اآلية ، سورة مرمي  )6(
  ).26( من اآلية، سورة القصص  )7(
  ).102(من اآلية ، سورة الصافات  )8(
  ).207(من اآلية ، سورة البقرة  )9(
  ).265(من اآلية ، سورة البقرة  )10(
  ).114(من اآلية ، سورة النساء  )11(
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  "ھیھات: "ثالثًا 

ورة في كلمتين في آية واحدة، وهي فـي سـورة   وجاءت هذه الكلمة مكتوبة بتاء مجر
  .  ) )2 هيهات هيهات لما توعدونَالمؤمنون  

  
  ": ذات: " ارابًع

اختُلفَ في الوقف عليها بين التاء والهاء، والوقـف عليهـا لحفـص    " ذات"وهذه الكلمة 
فـالوقف فيـه    وما عدا ذلك الموضـع .  ) )3ذَات بهجة : بالتاء، وهي في موضع

  .بالتاء لجميع القُراء
  

  ": والت: " اخامًس
رسمت هذه الكلمة بالتاء المجرورة في موضع واحد في سورة ص، والوقف عليه بالتاء 

  .  ) )4والت حني مناصٍ: لحفص، وهو
  

  "الالت: " اسادًس
لتاء في كُتبت هذه الكلمة بالتاء المجرورة في موضع واحد، والوقف عليها لحفص با

  .) )5 أَفَرأَيتم اللَّات والْعزى: موضع
  

وهو سبع كلمـات فـي   ، القسم الذي اختلف القراء فيه في اإلفراد والجمع -ثالثًا
  : وهي، القرآن لها اثنا عشر موضعا

  : وهي، اختلف القراء فيها بين اإلفراد والجمع في أربع مواضع: كلمت. 1
                                                                                                             

  ).1(من اآلية ، سورة التحرمي  )1(
  ).36(اآلية ، سورة املؤمنون  )2(
  ).60(من اآلية ، سورة النمل  )3(
  ).3(اآلية  من، سورة ص  )4(
  ).19(من اآلية ، سورة النجم  )5(



    108  

بر تمكَل تمتالًودعقاً ودص ك )1(.  
قُوافَس ينلَى الَّذع كبر تمكَل قَّتح ككَذَل )2(.  
كبر تمكَل هِملَيع قَّتح ينإِنَّ الَّذ  )3(.  
مهوا أَنكَفَر ينلَى الَّذع كبر تمكَل قَّتح ككَذَلو )4( .  

  .له فيها اإلفرادو، يقف عليها حفص بالتاء
  
يقـف حفـص عليهـا بالتـاء     ، اختلف القراء فيها بين اإلفراد والجمع: غيابت. 2

  : وهي موضعان في سورة يوسف. وله فيها اإلفراد، المجرورة
بالْج تابي غَيف أَلْقُوهو )5(.  
 بالْج تابي غَيف لُوهعجأَنْ ي )6( .  
  
وهـو     ، وهي في موضـع واحـد  ، ا بين اإلفراد والجمعاختلف القراء فيه: بينت. 3
هنم تنيلَى بع مفَه  )7( ،والتاء المجرورة، موقوف عليها لحفص باإلفراد .  

  
وهي في موضع واحـد فـي   ، اختلف القراء فيها بين اإلفراد والجمع : جماالت. 4
ا حفص بالتـاء المجـرورة مـع    يقف عليه، ) )8 كَأَنه جِمالَت صفْروهو ، القرآن
  . اإلفراد
  : وهي في موضعين، اختلف القراء فيها بين اإلفراد والجمع: آيات. 5

                                         
  ).115(سورة األنعام من اآلية   )1(
  ).33(سورة يونس من اآلية   )2(
  ).96(سورة يونس من اآلية   )3(
  ).6(سورة غافر من اآلية   )4(
  ).10(سورة يوسف من اآلية   )5(
  ).15(سورة يوسف من اآلية   )6(
  ).40(سورة فاطر من اآلية   )7(
   ).33(سورة املرسالت اآلية  )8(
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 نيلائلسل اتآي )1( .  
 هبر نم اتآي  )2(.  

  . موقوف عليها لحفص بالتاء المجرورة مع الجمع
وهـو  ، ي موضع واحدوهي  ف، اختلف القراء فيها بين اإلفراد والجمع: غرفات. 6
َوننآم فَاتري الْغف مهو )3( .ولحفص فيها الوقف بالتاء المجرورة مع الجمع .  

وهـو   ، وهي في موضع واحـد ، اختلف القراء فيها بين اإلفراد والجمع: ثمرات. 7
 اهامأَكْم نم اترثَم نم جرخا تمو )4( .جـرورة  ولحفص الوقف عليها بالتاء الم

  . مع الجمع
  

  : وإليك الدليل
ــازبره   ــرف بالت ــا الزخ   االعراف روم هود كـاف البقـرة     ورحمت
ــرهم   ــل إب ــالث نح ــا ث   معا أخيـرات عقـود الثـان هـم       نعمته
ــالطور    ــاطر ك ــم ف ــان ث ــور    لقم ــا والن ــت به ــران لعن   عم
  تحريم معصيت بقد سـمع يخـص     وإمرأت يوسف عمـران القصـص  

ــنت ــدخان س ــجرت ال ــاطر ش ــافر    ف ــرف غ ــال وح ــال واألنف   ك
ــت وكلمــت   قــرت عــين جنــت فــي وقعــت ــت وابن   فطــرت بقي
  جمعا وفردا فيـه بالتـاء عـرف      أوسط االعراف وكـل مـا اختلـف   

                                         
  ).7(سورة يوسف من اآلية   )1(
  ).50(من اآلية ، سورة العنكبوت  )2(
  ).37(سورة سبأ من اآلية   )3(
  ).47(سورة فصلت من اآلية   )4(
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 باب احلذف واإلثبات   
  

وال بـد مـن   ، اعلم أخي القارئ العزيز أن هذا الباب من أهم أبواب علم التجويـد 
حتـى  ) اليـاء ، الواو، األلف(إلثبات من حروف المد الثالثة معرفة ما رسم بالحذف وا

وهذا الباب أخي القارئ يتكلم عـن  . يتمكن القارئ من القراءة الصحيحة للقرآن الكريم
من حيث الرسم العثماني الذي هو ركـن مـن   ) الياء، الواو، األلف(حروف المد الثالثة 

ذفًا وما رسـم باإلثبـات؛ حتـى    فال بد من معرفة ما رسم ح، أركان القراءة الصحيحة
وسوف نوضح ، وكيفية الوصل بما بعدها، تتعرف على كيفية الوقف على هذه الحروف

  .وحكم كل حالة منها، لك أخي القارئ فيما يلي حاالت الحذف واإلثبات
  

  ،     )2(إِني معكُـم  ، ))1 قَاال ربنا : مثل، الحرف الثابت في الرسم والوصل: أوالً
 ًرايقَالُوا خ )3( ، افالحكم في هذه الحالة هو الوقف عليها باإلثبات؛ ألنها ثبتت رسم

  .ووصالً
  
 )4( ، ولَم يخش إِلَّـا اللَّـه   : مثل، الحرف المحذوف في الرسم والوصل: ثانيا

في هذه الحالـة هـو    فالحكم. )6( ادع إِلَى سبِيلِ ربك ، ))5 ومن آياته الْجوارِ
والكلمـات  . واتباع الرسم سنة في القـراءة ، الوقف عليها بالحذف ألنها رسمت بالحذف

  ).ادع، الجوار، يخش(في األمثلة الثالثة السابقة هي 

                                         
  ).45(من اآلية ، سورة طه  )1(
  ).12(من اآلية ، سورة املائدة  )2(
  ).30(من اآلية ، سورة النحل  )3(
  ).18(من اآلية ، ورة التوبةس  )4(
  ).32(من اآلية ، سورة الشورى  )5(
  ).125(من اآلية ، سورة النحل  )6(
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،       ))1 كَانتـا اثْنتـينِ   : مثل، الحرف الثابت في الرسم والمحذوف في الوصل: ثالثًا
 نِنيمؤجِي الْمنن )2( ، اقَةلُو الْنسرم )3( .   والحكم في هذه الحالة هـو الوقـف

واتباع الرسم سـنةً كمـا   ، عليها باإلثبات؛ ألن هذه الحروف رسمت خطًا في المصحف
  .أشرنا سابقًا

  
بِـه)4( ،   إِنه هو  : مثل، الحرف المحذوف في الرسم والثابت في الوصل :رابعا

كم الوقف في هذه الحالة هو الحذف؛ ألن هذه الحروف لم تثبت رسـما  فح. ))5بصرياً
  .ففي المثالين تثبت وصالً وتحذف وقفًا، وإنما هي إشباع الصلة لها، في المصحف

  
ومما سبق يتضح لك أخي القارئ أن حكم الوقف في هذه الحاالت األربع السـابقة  

الحرف من حيث حذفه وإثباته فـي  أي أننا ال نقف على ، إنما هو تابع للرسم ال للوصل
وإن كـان الحـرف   ، فإن كان الحرف ثابتًا رسما كان الوقف عليـه باإلثبـات  ، الرسم

  .محذوفًا رسما كان الوقف عليه بالحذف
  

  : ويستثنى من هذه القاعدة الكلمات اآلتية
فاأللف الثانية فيها رسمت باإلثبات مـع أنـه   . في سورة اإلنسان" سالسال"كلمة  .1

 .فيها الوقف بإثبات األلف وبحذفه يجوز

                                         
  ).11(من اآلية ، سورة النساء  )1(
  ).88(من اآلية ، سورة األنبياء  )2(
  ).27(من اآلية ، سورة القمر  )3(
  ).37(من اآلية ، سورة البقرة  )4(
  ).15(من اآلية ، سورة االنشقاق  )5(
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فالياء فيها محذوفة رسما مع أنه يجـوز الوقـف   ، في سورة النمل" ءاتان"كلمة  .2
 .             عليها بإثبات الياء وبحذفها أيضا

 أَال إِنَّ ثَمـودا كَفَـروا ربهـم    : في مواضعها األربعـة " ثمودا"كلمة  .3
)1(،أَصا وودثَماداً وعوسالر ابح   )2(  لَكُم نيبت قَدو ودثَماداً وعو

نِهِماكسم نم )3( ،قَىا أَبفَم ودثَمو  )4( . وهذه المواضع األربعة رسمت
والحكمـة مـن رسـمها فـي     . في األلف باإلثبات لكنها محذوفة وصالً ووقفًا

فـإذا  ، من القـراء العشـرة  ) اثمود(المصحف هو احتمال قراءة من ينون كلمة 
  .وقف عليها وقف باأللف

كل على حدة من ، وفيما يلي أخي القارئ سوف نبين حاالت حروف المد الثالثة
  .حيث اإلثبات والحذف

  
  : األلف -أوًال

  : أحوال إثبات األلف في الوقف دون الوصل وجوًبا كرسمھا. أ
، خلص من التقـاء السـاكنين  تثبت األلف في كل ما رسم باإلثبات وحذف وصالً للت .1

  .) )5 وقَاال الْحمد للَّه : مثل
عند الوقف عليها في جميع ما وقع في القـرآن إال فـي   " أيها"تثبت األلف في لفظ  .2

يا  و ، ) )6أَيه الْمؤمنونَ : وهـي ، ثالثة مواضع يجب الوقوف عليها بالحذف
راحالس هأَي  )7( ، و  هأَيالثَّقَالن )1( .  وما عدا هذه المواضع فالوقف عليهـا
 .))2 يا أَيها الَّذين آمنوا: باأللف مثل

                                         
  ).68(من اآلية ، سورة هود  )1(
  ).38(من اآلية ، سورة الفرقان  )2(
  ).38(من اآلية ، سورة العنكبوت  )3(
  ).51(من اآلية ، سورة النجم  )4(
  ).15(من اآلية ، سورة النمل  )5(
  ).31(من اآلية ، سورة النور  )6(
  ).49(من اآلية ، سورة الزخرف  )7(
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 -الظنونـا : (مثـل ، تثبت األلف وقفًا فيما يثبت رسما ال وصالً من رءوس اآليـات  .3
أمـا  ، الموضع األول في سورة اإلنسان) قواريرا(، في األحزاب) السبيال -الرسوال

 .لثاني فاأللف فيها محذوفة رسما ووقفًا ووصالًالموضع ا

، تثبت األلف وقفًا فيما رسم باإلثبات على هيئة التنوين بدالً من نون التوكيد الخفيفـة  .4
لَنسفَعاً             و، ) )3 وليكُوناً من الصاغرِين : وهذا جاء في موضعين في القرآن

ةياصبِالن  )4(. 

: مثل" مد العوض"وهذا ما يسمى بـ، ف وقفًا فيما رسم بالتنوين المنصوبتثبت األل .5
 .خيرا، شيًئا

 . )5(إِذاً لَابتغوا : في نحو، المنونة) إذًا(تثبت األلف وقفًا في كلمة  .6

 .)6( أَنا أَكْثَر منك : مثال، "ضمير المتكلم) "أنا(تثبت األلف وقفًا في كلمة  .7

  .)7(  لَكنا هو اللَّه ربي: في قوله تعالى) لكنا(في كلمة تثبت األلف وقفًا  .8
  

   :حاالت حذف األلف في الوقف على خالف رسمھا. ب
فـي  ) ثمـودا (وذلك وقع في كلمة ، وتحذف األلف وقفًا بخالف أنها مرسومة خطًا

  .مواضعها األربعة السابق ذكرها في أول الباب
  
  :لفجواز اإلثبات والحذف في األ. ج

                                                                                                             
  ).31(ية من اآل، سورة الرمحن  )1(
  ).8(من اآلية ، سورة التحرمي  )2(
  ).32(من اآلية ، سورة يوسف  )3(
  ).15(من اآلية ، سورة العلق  )4(
  ).42(من اآلية ، سورة اإلسراء  )5(
  ).34(من اآلية ، سورة الكهف  )6(
  ).38(من اآلية ، سورة الكهف  )7(
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فـي  ) سالسـال (جاءت في موضع واحد وهو كلمـة   -أخي القارئ –وهذه الحالة 
  .فيجوز فيها الوقف باإلثبات والحذف، سورة اإلنسان

  
  : الیاء -ثانًیا

   :أحوال إثبات الیاء وقًفا دون الوصل وجوًبا كرسمھا. أ
  : تثبت الياء وقفًا دون الوصل وجوبا كرسمها في حالتين

وكانـت  ، الوقف فيما حذفت منه بسـبب التقـاء السـاكنين   تثبت الياء عند  .1
محلِّـي         )1( ،حاضرِي الْمسجِد الْحـرامِ  : مرسومةً خطًا مثـل 

ديالص )2(  ، الةي الصيمقالْمو )3( ،  جِزِي اللَّـهعم رغَي )4(       ،
 ًدابنِ عمحي الرإِلَّا آت )5( ، لهىمي الْقُرك )6(.  

  .)7( أُولي الْأَيدي والْأَبصارِ من ) األيدي(تثبت الياء وقفًا في كلمة  .2
  

  : أحوال حذف الیاء وقًفا كرسمھا وجوًبا. ب
  : تحذف الياء وقفًا كرسمها في حالتين

  واللَّيـلِ إِذَا   : مثـل ، تحذف الياء وقفًا فيما حذفت رسما ووصالً تبعا للراويـة  .1
 .وما شابهها في ذلك من ياءات الزوائد لحفص، ) )8ِيسر 

  

                                         
  ).196(من اآلية ، سورة البقرة  )1(
  ).1(من اآلية  ،سورة املائدة  )2(
  ).35(من اآلية ، سورة احلج  )3(
  ).2(من اآلية ، سورة التوبة  )4(
  ).93(من اآلية ، سورة مرمي  )5(
  ).59(من اآلية ، سورة القصص  )6(
  ).45(من اآلية ، سورة ص  )7(
  ).4(اآلية ، سورة الفجر  )8(
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تحذف الياء وقفًا إذا كانت محذوفة رسما ووصالً للتخلص من التقاء الساكنين دون  .2
فَـال تخشـوهم              : مثـل ، االلتفات إلى كونهـا مـن أصـل الكلمـة أم ال    

نوشاخو  )1( ،ِلمالن ادلَى وع   )2( ، ذُرنِ النغا تفَم )3( ، وهذا على
  .على سبيل المثال ال الحصر

  
   :جواز إثبات الیاء وحذفھا في الوقف. ج

: فجاز فيها الوجهـان . ) )4آتانِي اللَّه وهذه الحالة أخي القارئ جاءت في كلمة 
  .إثبات الياء وحذفها

  
  : الواو: ثالًثا

، ت رسما وحذف لعدم التقـاء السـاكنين  تثبت الواو وقفًا وجوبا في كل ما ثب . أ
  .)6(  جابوا الصخر ، ) )5 يمحوا اللَّه:   مثل

ويـدع  : وذلك مثـل ، وتحذف الواو وقفًا فيما حذفت منه رسما ووصالً . ب
 .)9(  يدع الداعِ ، )8(  سندع الزبانِيةَ، ) )7الْإِنسانُ 

  

                                         
  ).3(من اآلية ، سورة املائدة  )1(
  ).18(من اآلية ، سورة النمل  )2(
  ). 5(من اآلية ، سورة القمر  )3(
  ).36(من اآلية ، سورة النمل  )4(
  ).39(من اآلية ، سورة الرعد  )5(
  ).9(من اآلية ، سورة الفجر  )6(
  ).11(من اآلية ، سورة اإلسراء  )7(
  ).18(من اآلية ، سورة العلق  )8(
  ).6(من اآلية ، سورة القمر  )9(
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 باب هاء الكنایة   
القاعدة هـي أن  . وهاء الكناية هي كل ضمير هاء مفرد غائب زائدة عن بنية الكلمة

حفص عن عاصم أشبع كل هاء ضمير مفرد غائب بياء لفظية إذا كانـت مكسـورة أو   
بلَى  : مثال، اوو لفظية إذا كانت مضمومة بشرط أن يتحرك ما قبل الضمير وما بعده

وتكون من قبيل المد الطبيعي ، وذلك في حالة الوصل فقط، ))1 إِنَّ ربه كَانَ بِه بصرياً
أما إذا جاء بعدها همز فهي تكـون مـن قبيـل المـد     . الطبيعي إذا لم يأت بعدها همز

  : واستثنى حفص من هذه القاعدة ما يأتي. حركات 5، 4فتمد لحفص بمقدار ، المنفصل
فص بالضـم دون  في سورة الزمر قرأها ح ))2 يرضه لَكُم الهاء من لفظ  .1

  .الصلة
قرأهـا  ، الشـعراء  –في سورة األعـراف   ))3أَرجِه وأَخاه الهاء من لفظ  .2

 .حفص باإلسكان في الهاء

 .في سورة النمل قرأها حفص باإلسكان ))4فَأَلْقه إِلَيهِم الهاء من لفظ  .3

هاء مع في سورة الفرقان قرأها حفص بكسر ال ))5فيه مهاناً الهاء من لفظ  .4
وهذا اللفظ هو اللفظ الوحيد الذي يشبع فيه حفـص الهـاء المسـبوقة    ، صلتها
 . بساكن

وذلك لعـدم التقـاء   ، أما إذا جاء بعد هاء الكناية ساكن فهي ال توصل لجميع القراء
  . )7( وما علَّمناه الشعر ، ))6 لَه الْملْك : مثل. الساكنين

                                         
  ).15(اآلية ، سورة االنشقاق  )1(
  ).7(من اآلية ، سورة الزمر  )2(
  ).36(من اآلية ، سورة الشعراء). 111(من اآلية ، سورة األعراف  )3(
  ).28(من اآلية ، سورة النمل  )4(
  ).69(من اآلية ، سورة الفرقان  )5(
  ).1(من اآلية ، سورة التغابن  )6(
  ).69(من اآلية ، سورة يس  )7(
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 على هامش التالوة   
  

في هذا الباب نحيطك علما أخي القارئ العزيز ببعض الكلمات التي اخـتص بهـا   
  : حفص في القراءة عن دون القراء

  
في سورة  )2( بسطَةً وكلمة ، في سورة البقرة )1(ويبصطُقرأ حفص كلمة  )1(

في سـورة   ))3 الْمصيطرونَ أما في كلمتي . األعراف بالسين بدالً من الصاد
، في الغاشية فهي تقرأ بالصاد على األشهر في القراءة ))4 بِمصيطرٍ و، طورال

  .وهذا من طريق الشاطبية، القراءة
 .في سورة هود باإلمالة في األلف والراء )5( مجريها قرأ حفص كلمة  )2(

وهو ضم الشفتين بعـد  ، في سورة يوسف باإلشمام )6( تأْمنا قرأ حفص كلمة  )3(
ريد أن ينطق بالضم مشيرا إلى الحرف المحذوف وهـو النـون   نطق الميم كمن ي

وأجمع كتاب المصاحف على كتابتهـا  ، )تأمننا(األولى؛ ألن هذه الكلمة مكونة من 
 .ولذلك فلحفص فيها اإلشمام كما ذكرنا، بحذف النون األولى

في سورة فصلت بالتسهيل في الهمزة الثانيـة   )7( ءاعجمي قرأ حفص كلمة  )4(
 .أي بين الهمزة واأللف، بين بين

                                         
  ).245(من اآلية ، سورة البقرة  )1(
  ).69(من اآلية ، سورة األعراف  )2(
  ).37(من اآلية ، سورة الطور  )3(
  ).22(من اآلية ، سورة الغاشية  )4(
  ).41(من اآلية ، سورة هود  )5(
  ).11(من اآلية ، سورة يوسف  )6(
  ).44(من اآلية ، سورة فصلت  )7(
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في سورة النمل عند الوقف عليها بإثبات الياء  )1( فَما آتانِي قرأ حفص كلمة  )5(
والوجهان صـحيحان ومقـروء   ، أو حذف الياء والوقف على النون ساكنة، ساكنة
 .بهما

في سورة اإلنسان عند الوقف عليهـا بإثبـات    )2(  سالسال قرأ حفص كلمة  )6(
والوجهان صحيحان ومقـروء  ، حذف األلف مع الوقف على الالم ساكنة األلف أو

 .بهما
اللَّـه   في سورة الروم في مواضعها الثالثـة   )3( ضعف قرأ حفص كلمة  )7(

 ةقُو دعب نلَ معج ةً ثُمقُو فعض دعب نلَ معج ثُم فعض نم لَقَكُمي خالَّذ
بيشفاً وعض يرالْقَد يملالْع وهاُء وشا يم لُقخةً ي)4( ،  فقد قرأها حفص بفـتح

ولكن الفتح مقـدم فـي األداء   ، والوجهان صحيحان مقروء بهما، الضاد أو ضمها
 .عن الضم

 :قرأ حفص الكلمات اآلتية بإثبات األلف فيها وقفًا وحذفها وصالً )8(
  . )6( الظُّنونا هنالك ابتلي الْمؤمنون . ب .))5 لَكنا هو اللَّه ربي . أ

 أَنا خيـر منـه   . ه. )8( فَأَضلُّونا السبِيال . د.  ))7 وأَطَعنا الرسوال . ج
)9(  
  .))10 قَوارِيرا قَوارِيرا . و  

                                         
  ). 36(من اآلية ، سورة النمل  )1(
  ).4(ية من اآل، سورة اإلنسان  )2(
  ).54(من اآلية ، سورة الروم  )3(
  ).54(اآلية ، سورة الروم  )4(
  ).38(من اآلية ، سورة الكهف  )5(
  ).11(من اآلية ، سورة األحزاب  )6(
  ).66(من اآلية ، سورة األحزاب  )7(
  ).67(من اآلية ، سورة األحزاب  )8(
  ).76(من اآلية ، سورة ص  )9(
  ).16، 15(يتني من اآل، سورة اإلنسان  )10(
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  باب يف بیان األمور احملرم فعلها يف
   القراءة

  
وال بد لك ، أن هناك أمورا قد ابتدعها قراء هذا الزمان، لقارئ العزيزاعلم أخي ا

وتحافظ على قراءتك سليمةً ، أن تعلم هذه األمور المبتدعة؛ حتى تتجنبها وال تقع فيها
  . محسنةً كما أرادها اهللا جل في عاله

  
  : وإليك أخي القارئ بعض هذه األمور

  .عدم التحري في االبتداء والوقف .1
 .في الوقف وفي خروج الصوتالتعسف  .2

الميوعة في قراءة القرآن الكريم؛ مما يؤدي إلى خروج الحـرف مـن غيـر     .3
 .وعدم اتصافه بالصفات الالزمة لـه، مخرجه

 .دون االهتمام باللفظ والمعنى، االهتمام بالنغم والتطريب .4

مما يتنافى مـع  ، نقل بعض األنغام الخليعة الموسيقية إلى كلمات القرآن الكريم .5
 ).(جالل وهيبة القرآن؛ ألن القرآن هو كالم اهللا 

أعاذنـا اهللا  (التظاهر بالخشوع أمام الناس بقصد الرياء أو مدح الناس لــه    .6
 ).وإياكم من الرياء والعجب

مما يؤدي إلى الزيادة المفرطـة  ، والتالعب فيها، ترقيص حروف المد والغن .7
 .والتقصير في مقادير المدود والغن، فيها

وهـو ال  ، وذلك ليوهم الناس بأنه على علم، العلم بروايات غير حفصادعاء  .8
 .يعلم منها شيًئا؛ مما يؤدي به إلى قراءة القرآن قراءة خاطئة

وهذا الفعل حذر منه العلماء المتقون الصـالحون؛ ألنـه   ، التنفس أثناء القراءة .9
 ).واهللا أعلم(يؤدي بصاحبه إلى أن يحرم الشهادة عند الموت 

  .وهو من األمور المحرمة، لقرآن بصوت جماعي عند المقابرقراءة ا .10
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 عالمات الوقف يف القرآن الكرمي   
  

 مدلــــــــولــــــها العالمة م
 .وهذه تسمى الميم الخنجرية وهي تعني الوقف الالزم م 1
 ].الكافي أو التام[وهي تعني عالمة الوقف الواجب  قلى 2
 ].الكافي[وهي عالمة الوقف الجائز  ج 3
 .ولكن الوصل فيها أولى من الوقف، وهي تعني عالمة الوقف الحسن صلى 4
أي ال تقف وصل اآليـات ببعضـها   ، وهي تعني عالمة الوقف الممنوع ال 5

 .البعض
وهو أنك إذا وقفت على الموضـع  ، وهي تعني عالمة المراقبة أو التعانق :. :. 6

مثال ذلـك فـي   ، لثاني بما بعدهولكن صل ا، األول فال تقف على الثاني
 .))1ذَلك الْكتاب ال ريب فيه هدى للْمتقني :  قوله تعالى

 .وهذه العالمة تعني عالمة المد ~ 7

  
  

                                         
  ).2(اآلية ، سورة البقرة  )1(

.:   .:  
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  الخاتمة
، أن يقبلـه منـا  ) (لقد تم بحمد هللا وبعونه إتمام هذا العمل الذي نرجـو مـن اهللا   

  .ويجعله خالصا لوجهه الكريم
  

كذا كما رأيت أخي القارئ أن هذا العمل قد ابتعد عن التطويل واإلطنـاب فـي   وه
وإنمـا كـان فـي مرتبـة     ، ولم يقتصر على القليل الذي ال يقي صاحبه،شرح العبارات

متوسطة حتى يكون عونًا لجميع المستويات من المتعلمين والمبتدئين في القراءة فيأخـذ  
خيـر  ): "(وكما قال الحبيـب المصـطفى   ، لىإن شاء اهللا تعا –بأيديهم إلى الصواب 

  ".األمور الوسط
  
  ... وأخــيرا  
  

أخـي   –فكـن  . نسأل اهللا العلي القدير أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بمـا علمنـا  
وال ، متبعا لما ورد من األحكام في هذا العمل المتواضع؛ حتى تسـتفيد وتفيـد   -القارئ

وأن يجعلنـا وإيـاك مـن    ، ويتجاوز عـن سـيئاتنا  ، تنسانا من دعائك بأن يرحمنا اهللا
  .المقبولين
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  ُدَعاُء َخْتِم الُقْرآِنُدَعاُء َخْتِم الُقْرآِن
  

م  واجعله لي إماما ونـورا وهـدى   ، ارحمني بالقرآن اللھ
  .ورحمةً

م  ، وعلمني منـه مـا جهلـت   ، ذكرني منه ما نسيت اللھ
، وارزقني تالوته آناء الليل وأطـراف النهـار  

  .واجعله لي حجةً يا رب العالمين
م  وأصلح لي ، لي ديني الذي هو عصمة أمريأصلح  اللھ

وأصلح آخرتي التـي  ، دنياي التي فيها معاشي
واجعل الحياة زيادةً لي فـي كـل   ، فيها معادي

  . واجعل الموت راحةً لي من كل شر، خير
م  ، وخير عملـي خواتمـه  ، اجعل خير عمري آخره اللھ

  .وخير أيامي يوم ألقاك فيه
ومـردا غيـر   ، تةً سويةًومي، إني أسألك عيشةً هنيةً اللھم

  .مخزٍ وال فاضح
م  وخيـر  ، وخيـر الـدعاء  ، إني أسألك خير المسألة اللھ

وخيـر  ، وخيـر العمـل  ، وخير العلم، النجاح
وثبتنـي  ، وخير الممات، وخير الحياة، الثواب

، وارفع درجتي، وحقق إيماني، وثقل موازيني
وأسألك العال ، واغفر خطيئاتي، وتقبل صالتي

  .من الجنة
م الل ، وعـزائم مغفرتـك  ، إني أسألك موجبات رحمتك ھ

، والغنيمة من كـل بـر  ، والسالمة من كل إثم
  . والنجاة من النار، والفوز بالجنة
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م  وأجرنا من خـزي  ، أحسن عاقبتنا في األمور كلها اللھ
  .الدنيا وعذاب اآلخرة

م  اقسم لنا من خشيتك ما تحـول بـه بيننـا وبـين      اللھ
، نا بـه جنتـك  ومن طاعتك ما تبلغ، معصيتك

، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الـدنيا 
، وقوتنا ما أحييتنا، وأبصارنا، ومتعنا بأسماعنا

واجعل ثأرنا علـى مـن   ، واجعله الوارث منا
وال تجعـل  ، وانصرنا على من عادانـا ، ظلمنا

، وال تجعل الدنيا أكبر همنـا ، مصيبتنا في ديننا
  . ال يرحمناوال تسلط علينا من ، وال مبلغ علمنا

م  وال ، وال هما إال فرجتـه ، ال تدع لنا ذنبا إال غفرته اللھ
وال حاجةً من حـوائج الـدنيا   ، دينًا إال قضيته

  .واآلخرة إال قضيتها يا أرحم الراحمين
  

 ِارالن ذَابا عنقةً ونسح ةري الْآخفةً ونسا حيني الدا فنا آتنبر .  
  على نبینا محمد وصلى اهللا

  وعلى آلھ وأصحابھ األخیار
  .وسلم تسلیًما كثیًرا
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